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 دادـــــإع

 السيف بن سيف ناصر بن سعيد
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  قطوف من الفوائد

 

 أما بعد  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده  

طالعتي فهذه فوائد منوعة مجعتها وكتبتها وانتقيتها من بطون الكتب أثناء قراءيت وم

ومدارستي مع أخواين طالب العلم ومن حضوري للدروس واملحارضات والدورات 

وكذلك من استامعي لألرشطةة العلميَّةة  -غفر اهلل لنا وهلم  -العلميَّة ملشاخينا الفضالء 

قطوف  )واستامعي إلذاعة القرآن الكريم وكذلك من صيد خاطري، سميتها جمتهةدا:  

متها يف ع (من الففائد ( فائدة بمجموع كل األجةزاء 022رشة أجزاء يف كل جزء )وقسَّ

 ( فائدة.0222)

نسأل اهلل العيل القدير أن خيلص لنا نّياتنا، ويتقّبل منّا أعاملنا وأقوالنا، وحيّبب إلينا 

ه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجيعلنا من الراشدين،  اإليامن ويزينه يف قلوبنا، ويكرِّ

 ك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.وصىل اهلل وسلم وبار

 عفف ربه القدير الفقري إىلكتبه 

 أبو خالد ناصر بن سعيد بن سيف السيف

   ولوالديه ومجيع املسلمنيله غفر اهلل 

 هة2/8202/ 02                                                           

 



  قطوف من الفوائد

 اجلزء األول

يعرض نفسه عىل الناس ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل »  اهلل عنه( قال جابر بن عبداهلل ريض 8

 (منعفين أن أبّلغ كالم ريب ا  أال رجل حيملني إىل قفمه فإن قريش)  باملوقف فقال

  .«رواه أبو داود وصححه األلباين

وكان  «ال إله إال اهلل تفلحفا: قفلفا: ياأهيا الناس»: يسأل القبائل ويقولملسو هيلع هللا ىلص ( كان النبي 0

وكان أبو هلب يؤذي رسول اهلل  (نه صابئ كاذبإ  )سري خلفه ويقولوراءه أبو هلب ي

يفر منه فيعرض عنه وال ملسو هيلع هللا ىلص ويرميه باحلجارة حتى أدمى كعبيه الرشيفتني وكان ملسو هيلع هللا ىلص 

 .يلتفت إليه

  .الثانية عرشة من البعثة يف موسم احلج نةالس( كانت بيعة العقبة األوىل يف 3

  .من املدينة كانواعرش رجال: ليس منهم نساء  ثناا ( كان عدد من كان يف بيعة العقبة األوىل2

  .وذلك قبل أن ُيفرض القتال (بيعة النساء  )( تسمى بيعة العقبة األوىل5

مصعب بن عمري للمدينة بعد بيعة العقبة األوىل ليقرئهم ملسو هيلع هللا ىلص ( بعث رسول اهلل 6

ه عىل وكان منزل (مقرئ املدينة)ويعلمهم اإلسالم ويفقهم يف الدين فكان يسمى 

 .أسعد بن زرارة

( أقام أسعد بن زرارة أول مجعة يف املدينة وكانوا أربعني رجال: وأمهم مصعب بن 7

  .جيمع هبم أن ملسو هيلع هللا ىلصعمري فقد كتب له رسول اهلل 

نة( قبل حلول موسم حج 2 الثالثة عرش عاد مصعب بن عمري ملكة ليبرش رسول اهلل  السُّ

  .وجلبالنجاح يف املدينة بعد توفيق اهلل عز ملسو هيلع هللا ىلص 

نة( كانت بيعة العقبة الثانية يف 9   .الثالثة عرش من البعثة يف موسم احلج السُّ

( قدم املسلمون وغريهم من املدينة فكان عدد من بايع يف بيعة العقبة الثانية ثالثة 82

  رجال: وامرأتان. نيوسبع



  قطوف من الفوائد

  ررن قال هلنالنساء يف بيعة العقبة الثانية بأن يأخذ عليهن فإذا أقملسو هيلع هللا ىلص ( بايع النبي 88

 .(أذهبن فقد بايعتكن)

من فقه العبد أن يعرف مواطن زيادة اإليامن فيزداد منها ومن »  ( اعلم رمحك اهلل80

فقه العبد أن يعرف مواطن نقص اإليامن فيجتنبها ومن فقه العبد أن يعرف مواطن 

  .«نزغات الشيطان فيستعيذ باهلل من رشها

األحاديث واآلثار الصحيحة »  ي حفظه اهلل( قال الدكتور عبدالعليم السبتو83

  .«بني حديث وأثر (26)الواردة يف املهدي بلغت 

األحاديث واآلثار الضعيفة الواردة »  ( قال الدكتور عبدالعليم السبتوي حفظه اهلل82

  .«بني حديث وأثر (332)يف املهدي بلغت 

أنت )  ملسو هيلع هللا ىلصن ماجه قوله ورد حديث عند اب»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل85

  .«(ومالك ألبيك

أن العمرة جتب مرة واحدة يف   التحقيق»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل86

  .«العمر

يستحب اإلكثار من احلج والعمرة لقوله »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل87

  .«احلج والعمرةني تابعفا ب  ملسو هيلع هللا ىلص

ذكر السيوطي بأن الكافر ُيطالب يوم »  فظه اهلل( قال الشيخ خالد اهلويسني ح82

 يف نيم ويدعو لعباد اهلل الصاحلويسلِّ  القيامة من كل رجل صالح ألنه مل يصلِّ 

 .«التشهد األخريصالته وذلك يف 

حج املرأة بدون حمرم صحيح ولكنها آثمة »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل89

  .«ووقعت يف كبرية من كبائر الذنوب

هبذا  (أبيار عيل)تسمية ميقات سبب »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل02

 .«وهذا اليصحعندها  قاتل اجلن ريض اهلل عنه أن عيل بن أيب طالب  االسم يقال



  قطوف من الفوائد

أهل اليمن أرق قلوبا: وألني أفئدة كام جاء »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل08

  .«يف ذلك األحاديث

من تلبس باحلج أو العمرة وجب عليه »  ل الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( قا00

  .«ن كانت فاسدةإاإلمتام حتى و

فيه  ؟هل يستحب التلبية من غري نسك  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل03

   قوالن

  .. بعض احلنابلة يرون االستحباب8

ملسو هيلع هللا ىلص ومل حيفظ عن النبي  عدم االستحباب ألنه ذكر متعلق بالنسك  . الصحيح0

 وال عن الصحابة ذلك. 

الطيب يف   باب يف صحيح البخاري»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل02

  .«الرأس واللحية

أطيب الطيب املسك كام يف صحيح »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل05

  .«مسلم

ذكر ذلك  سام: اثر من عرشين مكة هلا أك»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل06

 .«(عالم الساجد يف أحكام املساجدإ  )الشافعي رمحه اهلل يف كتابه

وهو ملسو هيلع هللا ىلص باب بني شيبة دخل منه الرسول »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل07

  .«مواجه للحجر األسود وهو قريب اآلن من باب السالم

يح قول اجلمهور عىل أن ركعتي الصح»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل02

  .«مؤكدةسنَّة  الطواف

ورد حديث بأن من عالمات قرب الساعة »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل09

ر للتجارة واألغنياء للمباهاة والنزهة ابأن احلجاج الفقراء حيجون للسؤال والتجَّ 

  .«وهذا وقع والساعة قريبة



  قطوف من الفوائد

 .«هو الذي إذا سقط تفسد العبادة  الركن»  فظه اهلل( قال الشيخ خالد اهلويسني ح32

األلباين رمحه اهلل رشب ماء زمزم الشيخ »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل38

 استفدت شيئني بأن ماء زمزم شفاء من كل األمراض  أربعني يوما: ومل يأكل شيئا: فقال

  .«وردا: عىل من يقول أن اإلنسان ال يصرب عن األكل

يف أي عبادة فليس عليه سنَّة  من ترك»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل30

  .«يشء

 .«به لكالم العلامء يستدل له وال يستد»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل33

ملسو هيلع هللا ىلص إذا قال زرت قرب الرسول   الرجل بأن يقول أكةره»  ( قال اإلمام مالك رمحه اهلل32

  .«يف املدينة النبويةملسو هيلع هللا ىلص د رسول اهلل واألفضل قول زرت مسج

  .«العقيقة تطلق عىل الذبيحة»  ( قال اإلمام أمحد رمحه اهلل35

ذهب بعض أهل العلم عىل أن العقيقة »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل36

  .«واجبة ومنهم احلسن البرصي

واجبة  تن العقيقة ليسمجهور العلامء عىل أ»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل37

  .«مؤكدةهي سنَّة  بل

  .«مؤكدةسنَّة  أن العقيقة  الصحيح»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل32

  .«ما يشرتط يف العقيقة يشرتط يف األضحية»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل39

يقة الوالد وإن تربع األصل أن يتكفل بالعق»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل22

  .«هبا غري األب جاز له

الغالم ُيعق عنه شاتان واجلارية ُيعق عنها »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل28

  .«شاة

وز العقيقة عن الغالم شاة واحدة عىل أن جت»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل20

  .«ن طالت املدةإخر وآيعق األخرى يف وقت 



  قطوف من الفوائد

من األقوال املستغربة أن اجلارية ال عقيقة »  ال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( ق23

  .«هلا وهو قول احلسن البرصي

كرس عظم العقيقة ال كل حديث فيه أن ال يُ »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل22

  .«يصح

كرس عظم استحب العلامء عىل أن ال يُ »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل25

  .«العقيقة من باب التفاؤل

كرس العظم للعقيقة أو عدم   الصحيح»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل26

  .«كرسه يرجع إىل ماينفع الناس

إذا مل جيد األب مايعق به فله أن يقرتض »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل27

 .«ؤدي عنه ألنه أحيا سنةأسأل اهلل أن ي  قال اإلمام أمحد رمحه اهلل

بحت العقيقة اليوم األول تعترب عقيقة إذا ذُ »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل22

  .«واألفضل اليوم السابع

يبدأ وقت العقيقة من انفصال الولد عن »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل29

   .«أمه ولو بلحظه

طبخ العقيقة أن تُ اإلمام أمحد استحب »  اهلل ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه52

  .«وتوزع

إذا أكل العقيقة كلها ومل يوزع منها شيئا: »  (  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل58

  .«صح ذلك وتعترب عقيقة

كل من ؤكم ي  ل اإلمام أمحد رمحه اهللئس»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل50

  .«لعدم وجود النص الأدري  فقال ؟العقيقة

إذا مل  عن نفسه ال بأس بأن يعق اإلنسان»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل53

  .«يعق عنه والده وهو صغري



  قطوف من الفوائد

 (تهكل مفلفد مرهتن بعقيق)  معنى احلديث»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل52

  .«أنه حمبوس ويفك بالعقيقة  عن شفاعة والديه وقيل  أي

جيوز مبارشة الذبح للرجل أو املرأة حتى »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل55

  .«وإن كانت حائضا: أو نفاسا: أو مستحاضة

بارك اهلل لك   أن يقال ملن رزق ولدا:  نةالس»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل56

  .«باملوهوب ورزقت شكر الواهب وبلغ أشده ورزقت بره

  العلامء عىل جواز البيع لقوله تعاىل اتفق»  لشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( قال ا57

َبا] َم الرِّ   .«{572}البقرة:[ َوَأَحلَّ اهللُ الَبْيَع َوَحرَّ

أصل البيع مأخوذ من البائع واملشرتي يمد »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل52

  .«قيمةتقديم ال  تسليم السلعة واآلخر  يدهيام األول

إذا كان يف العقد أكثر من نوع فيصح العقد »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل59

  .«املحرم من فيهبام  اجلائز ويفسدبام فيه من 

العلامء عىل أنه ال جيوز بيع املحرم  اتفق»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل62

 .«سدن ألن البيع والرشاء فااه وإن ريض الطرفؤورشا

  .«الربا  أوسع البيوع املحرمة»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل68

العلامء بأن ال ربا بني السيد وعبده  اتفق»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل60

  .«وهو قول املذاهب األربعة

العلامء عىل حتريم بيع ورشاء  اتفق»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل63

  .«لكلبا

  .«العلامء عىل حتريم بيع الغرر اتفق»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل62

 فيها البيوع املختلف فيها بني العلامء يرجع»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل65

 . «إىل أهل العلم املحققني من أهل احلديث واآلثار فإهنم أكثر صوابا: من غريهم



  قطوف من الفوائد

 عشتبه البيع بأنه حالل أو حرام فالوراإذا »  الد اهلويسني حفظه اهلل( قال الشيخ خ66

  .«تركه إذ مل يتبني احلكم له

   اختلف العلامء عىل بيع املصحف  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل67

 .ورشاء املصاحفبيع يف بأس ال   ريض اهلل عنهام و. قال عبداهلل بن عمر8

  .ببيع ورشاء املصحف تقطع اهلل يد مد  يض اهلل عنهام. قال عبداهلل بن عمر ر0

  .جيوز الرشاء دون البيع  . قال اإلمام أمحد رمحه اهلل3

  .يستحب بيع ورشاء املصحف  . قال اإلمام النووي رمحه اهلل2

ال جيوز بيع ماال يقدر عىل تسليمه مثل »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل62

  .«السمك يف املاء والعقد فيه فاسدالطري يف اهلواء و

جيوز تأخري املبيع لوصول الثمن أو بعضه »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل69

  .«إال يف الذهب والفضة

ن عىل اإذا نيس املدين والدائن املبلغ يتفق»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل72

  .«مبلغا: للصلح بينهام

العلامء عىل أنه ال جيوز البيع عىل البيع  اتفق»  د اهلويسني حفظه اهلل( قال الشيخ خال78

  .«ن البيع الثاين فاسدإو

  .«ال جيوز بيع ماال يملك والبيع فاسد»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل70

أشد األبواب الفقهية عىل العلامء يف قسم »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل73

 . «الربا  احليض ويف قسم املعامالت  تالعبادا

ال جيوز بيع احلرشات ذات التحقيق  »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل72

  .«هافيجوز بيعها ورشاؤ ما النحلأالسموم و

النحل ال جيوز أكله وهو األصل وجيوز »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل75

  .«أكل العسل وهو الفرع



  قطوف من الفوائد

جيوز بيع ورشاء الدود امليت للمنفعة يف »  الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل ( قال76

  .«اصطياد األسامك

العلامء عىل حتريم بيع ورشاء آالت  اتفق»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل77

  .«واألغاين فاللهو واملعاز

كتب أهل  وضع الفصول واألبواب يف»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل72

لطالب العلم وانتقاله من أهنا من باب الرتويح   العلم قال فيها بعض العلامء

  .«خر وليشد االنتباهموضوع آل

وعلِم بعد  مإذا وقع البيع املحرم بال عل»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل79

 .«ذلك فعليه إذا استنفذ ما عنده من قيمة البيعة التوبة واإلستغفار

العلامء عىل حتريم الربا وأنه من كبائر  أمجع»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (22

نةالذنوب بدليل الكتاب و  .«والقياس الصحيح واإلمجاع السُّ

   رشوط عدم صحة بيع احلارض للباد  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل28

  .. أن يأيت البادي بالسلعة من أجل بيعها8

  . البادي بالسلعة بسعر يومها. أن يأيت0

  .. أن يقصد احلارض البادي ال جيوز والعكس كذلك3

  .. أن يكون الناس بحاجة للسلعة2

  .«ع الرشائعيالربا حمرم يف مج»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل20

   أقسام الربا الثالثة  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل23

  .ربا القرض -3               .ربا النسيئة -0                 .ربا الفضل -8

  الصحيح  رشاء الذهب والفضة بالشيكات»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 22

  .«وفيه رصيد والورع تركه ا: أنه جائز برشط أن يكون الشيك مصدق



  قطوف من الفوائد

الص باملخلوط ألن ال جيوز بيع اللبن اخل»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل25

 . «فيه ربا

بعض املسلمني وضعوا أمواهلم يف بنوك   ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل26

   بالد الكفار وتكون عند قبض األموال زيادة هلم واحلكم فيها عىل أقوال

  .. ترصف األموال الزائدة يف أمور مستهانة8

  .. بعض العلامء منعوا ذلك0

  . أدريال  . الراجح عندي3

عبداهلل مذهب عمر بن اخلطاب وعائشة و»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل27

 . «كل معاملة حمرمة فهي ربا   أنومن وافقهم بن مسعودا

جيوز وضع امللح يف الرصف الصحي »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل22

  .«ألنه ليس طعام بل هو مكيل (املجاري)

  .«امللح ليس طعاما: بل هو مكيل»  اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللقال شيخ  (29

استبدال العجني باخلبز ال جيوز ألن النار »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل92

  .« صفة العجنيغريِّ سوف تُ 

ام اجلهاد يف سبيل يقبق ُحكم متعلق الرِّ »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل98

  .«اهلل

عالمات بوادر صالح الثمرة عىل نوعني   ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل90

   مها

 . عالمات تقع عىل بعضها بأن حتمر أو تصفر. 8

 ن. و. عالمات أخرى ُيسأل عنها املزارع0

 ؟كيف ُتعرف الثمرة الصاحلة حتت األرض»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل93

  .«نوُيسأل أهل الفن وهم املزارع  تيمية هذا السؤال فأجابل شيخ اإلسالم ابن ُسئ



  قطوف من الفوائد

يباع النخل إذا أثمر أكثره وهذا يف مجيع »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل92

  .«الثامر

ال جيوز البيع يف املساجد لورود   التحقيق»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل95

  .«األدلة عىل ذلك

إذا تم البيع يف املسجد بطل العقد وال »  خالد اهلويسني حفظه اهلل ( قال الشيخ96

  .«يصح

إذا تم البيع بني البائع واملشرتي وأراد »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل97

من )  ملسو هيلع هللا ىلصاملشرتي أن يرد السلعة عىل البائع فال حيق له إال إذا أراد االمتثال لقوله 

 .«رواه أبو داود (فم القيامةه أقال اهلل عثرته ياأقال أخ

مدة الرشط يف البيع ثالثة أيام فقط وورد »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل92

  .«ا البائع واملشرتي عىل الزيادة فلهام ذلكاتفقيف ذلك دليل وإذا 

خر ينتفع به مال يدفعه اإلنسان آل  القرض»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل99

  .«دلهويرد ب

كل مايصح بيعه يصح قرضه واستثنى »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل822

 .«البعض بني آدم من عبيد وإماء والبعض استثنى اإليامء فقط

آالت   ال يصح اقرتاض املحرمات مثل»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل828

 . «زاللهو إال يف عرس النساء ألن األصل يف حقهم اجلوا

أمجع العلامء عىل أن القرض واإلقرتاض »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل820

  .«قرتض ومات ودرعه مرهون عند هيودياملسو هيلع هللا ىلص جائز وليس بمكروه ألنه 

أمجع العلامء عىل أن املقرض يثاب عىل »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل823

  .«قرض أخيه املسلم

ذكر بعض العلامء عىل أن القرض أفضل »  د اهلويسني حفظه اهلل( قال الشيخ خال822



  قطوف من الفوائد

من مسلم يقرض  ما)  قولهملسو هيلع هللا ىلص من الصدقة ويف ذلك حديث مرفوع إىل النبي 

بن مسعود عبداهلل رواه ابن ماجه من حديث  (أخاه مرتني إال كانت له صدقتني

ما فعل  عبداهلل بن مسعودشواهد و له ريض اهلل عنه واحلديث فيه ضعف ولكن

  .«يف احلديث وُسئل عن ذلك فأخربهم باحلديثجاء 

جيوز قرض املنفعة عىل أن أعمل معك »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل825

  .«اليوم وتعمل معي غدا: 

  .«كل قرض جر منفعة فهو ربا»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل826

جيوز اقرتاض املال يف بلد ودفعه يف بلد »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل827

  .«آخر

القرض يدخل يف باب املعامالت يف »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل822

  .«الفقه

إذا اقرتض األب من ولده وامتنع األب »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل829

ا: ملن اقرتض والده من رد القرض فله أن يطلبه القرض إذا توفر مع والده فهنيئ

  .«منه

ين أعم من القرض والقرض من الدَّ »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل882

  .«ينأنواع الدَّ 

إذا رد املقرتض عىل املقرض القرض »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل888

  .«وزاد عليه بدون رشط مسبق جاز له

  .«الرهن يف القرض جائز»  اهلل( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه 880

  .«الضامن يف القرض جائز»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل883

الرشط يف الزيادة يف أداء القرض ال »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل882

  .«جيوز



  قطوف من الفوائد

يستحب عند القرض أن يقول املقرتض »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل885

بارك اهلل لك يف أهلك ومالك إنام جزاء السلف احلمد   القرض لصاحب

  .«واألداء

ين ال جيوز طلب »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل886 قبل حلول املدة الدَّ

  .«حتى وإن كان يوما: واحدا: 

ين إذا ميض األجل يف »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل887 له حق الدَّ

 .«املطالبة

املسافر واملجاهد يف سبيل اهلل إذا استدان »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل882

  .«قرتض ُيطلب منه كفيال: غارما: أو حارضا: أو تقديم رهناأو 

ين املعرس يف سداد   ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل889    فيه مسائلالدَّ

  .ال جيوز سجنه -8

  .جيب اإلنظار -0

كان الغارم يالحق الرجل وهو معرس وال يشء عنده جيوز له أن يصيل يف  إذا -3

 بيته. 

  .ال جيوز أخذ شيئ من ملكه حيتاج إليه -2

ينجيوز بيع ماال حيتاج إليه لرضورة سداد  -5   .الدَّ

ين نقل   احلوالة»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل802   .«من ذمة إىل ذمةالدَّ

  .«ن عىل أن احلوالة جائزةوأمجع املسلم»  خالد اهلويسني حفظه اهلل ( قال الشيخ808

املحيل واملحال   احلوالة فيها ثالثة»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل800

  .«ل عليهااملحو

   يشرتط بعض العلامء يف احلوالة  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل803

  .املحال واملحال عليه ارض  -8



  قطوف من الفوائد

 .البلوغ من العمر  -0

  .الرشد فيهام  -3

جيب يف املحال عليه أن يكون ميسورا: »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل802

  .«ومؤديا: غري مماطل

حضوريا:   الكفالة تكون بأمرين»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل805

  .«غريام: و

طلقت الكفالة فإهنا تعرف عىل ماهو إذا أُ »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل806

  .«(الُعرف)عليه أهل البلد 

ضامن إذا مل حيرضه دفع ما   الكفيل»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل807

  .«عليه

العلامء عىل جواز الرهن والتعامل  أمجع»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل802

  .«به

أمجع أصحاب املذاهب األربعة عىل أن »  اهلويسني حفظه اهلل( قال الشيخ خالد 809

  .«الرهن جيوز يف السفر واحلرض وهو الصحيح

 .«جيوز رهن النخل دون األرض»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل832

جيوز رهن ثمرة النخل   التحقيق»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل838

  .«لثمرةواألرض برشط بدو صالح ا

  .«جيوز رهن الدابة واحليوان»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل830

أن وجيوز رهن كتب احلديث والعلم »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل832

  .«من عليهافيها إذا أُ املرهتن يقرأ 

رهنه من جّوز بيعه جوز   رهن املصحف»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل835

  .«ومن منع بيعه منع رهنه والصحيح بعد التحقيق األوىل تركه



  قطوف من الفوائد

إذا تلف الرهن عند املرهتن بال إفراط فال »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل836

  .«وضيشء عليه وإذا فرط فعليه العِ 

ين إذا حل »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل837 وعنده الرهن أخذ قيمة الدَّ

ين ال   .«من الرهن برشط أن يأمن اخلصومةدَّ

منع أهل العلم رهن العبد املسلم »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل832

  .«للكافر

  .«الصلح من العقود اجلائزة»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل839

لح بني عقد ص  قطع املنازعة  الصلح»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل822

  .«متخاصمني

الصلح جائز ما مل حيل حراما: أو حيرم »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل828

  .«حالال: 

من أنواع  والوالد الصلح بني الولد»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل820

  .«الصلح

ت ومالك أن)  عند ابن ماجه ورد حديث»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل823

  .«(ألبيك

هدية وصدقة   الرشوة هلا عدة أسامء منها»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل822

     .«إكراميةوبخشيش و

البعض جّوز الرشوة ملن ال يقدر عىل أن »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل825

  .«يسرتد حقه واإلثم عىل غريه

باب النفقات أوسع من باب اهلبات يف »  فظه اهلل( قال الشيخ خالد اهلويسني ح826

  .«معاملة األوالد

تصح الوكالة فيام تصح فيه الوكالة من »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل827



  قطوف من الفوائد

  .«بيع ورشاء

ال تصح الوكالة يف العبادات املتعلقة »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل822

  .«الصالة  بالشخص مثل

تصح الوكالة يف العبادات املتفرقة عن »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (829

  .«الزكاة  الشخص مثل

وكالة املرأة  ةختلف العلامء يف صحا»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل852

  .«بطالق نفسها

أحدمها تنفسخ الوكالة بني الطرفني بنزع »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل858

  .«أو بموته أو بجنونه

جواز توكيل املسلم للذمي   التحقيق»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل850

 . «والعكس

  .«تصح وكالة املرأة األجنبية»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل853

فسخ إذا باع املوكل وزعم الوكيل بأنه »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل852

  .«الوكالة قبل البيع كان عليه احللف باليمني

ل آخر إال بإذن ال ينبغي للوكيل أن يوكِّ »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل855

  .«املوكل

  .«جيوز للوكيل البيع ألقاربه  الصحيح»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل856

خر واشرتط آإذا وكل إمام املسجد رجال: »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل857

  .«له أصل يف الرشع وجب عليه إنفاذ الرشط ئا: عليه شي

  .«لتقطهي اليشء الذي يُ   قطةاللُّ »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل852

  .«قطة ليس بواجبأخذ اللُّ   الصحيح»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل859

  ال جيوز التقاط ما يمتنع من نفسه مثل»  لد اهلويسني حفظه اهلل( قال الشيخ خا862



  قطوف من الفوائد

  .«اإلبل

اليشء التافه امللتقط عند أوساط الناس »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل868

  .«فه وال يسأل عنهال يعرِّ 

إذا التقط الطفل أو السفيه أو اليتيم »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل860

  .«ه سنةيُ فها ولِّ رِّ يع

  .«وصح بذلك احلديثسنَّة  مدة التعريف»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل863

مواطن التعريف يف األسواق وعند »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل862

  .«أبواب املساجد وعند جتمع الناس

قطة ومل يأت صاحب اللُّ  سنَّة إذا مرت»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل865

  .«أنه يمتلكها فالصحيح

فإنه سنَّة  قط مايمتنع بنفسه ومرتإذا التُ »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل866

 .«ال يمتلكها

الشاة وأكلها مبارشة وجاء  تقطإذا التُ »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل867

  .«صاحبها يرد عليه قيمتها

لتقط من غري قطة يف يد املُ إذا هلكت اللُّ »  شيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( قال ال862

  .«تفريط ال ضامن عليه

أمجع املسلمون عىل جواز السبق ودل »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل869

نةعليه الكتاب و   .«واإلمجاع السُّ

من الكتاب يف السبق عىل جواز الدليل »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل872

نةسورة يوسف ومن  يف البخاري  امبن عمر ريض اهلل عنهعبداهلل حديث  السُّ

 .«واإلمجاع نقل أكثر من واحد من أهل العلم بجوازه

أمجع العلامء عىل جواز السبق بكل يشء »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل878



  قطوف من الفوائد

  .«دون الثالثة املذكورة يف احلديث

املسابقة  (بسكون الباء  )السبق معناه»  لشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( قال ا870

  .«باألقدام أو غريها

عل اجلُ  (بتحريك الباء  )السبق معناه»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل873

  .«الذي يكون للفائز يف املسابقة

كان ماال: أو عينا:  جيب حتديد اجلُعل إن»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل872

  .«ال يكون فيه غررلكي 

جيب حتديد املسافة يف املسابقة وإال »  (  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل875

  .«بطلت املسابقة

ال جيوز وضع اجلُعل من املتسابقني ألن »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل876

  .«هذا من القامر

حرص الصحابة عىل الوقف مهام قل أو »  يسني حفظه اهلل( قال الشيخ خالد اهلو877

من أحد من الصحابة يستطيع الوقف  ما  كثر من املال قال جابر ريض اهلل عنه

  .«إال فعل

شرتاء املصحف ووقفه يف املسجد اجيوز »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل872

  .«ه ورهنهءعىل قول من جّوز بيعه ورشا

   سبب قلة الناس يف األوقاف  يخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( قال الش879

  .. عدم العلم بموعود اهلل عز وجل8

  .. قلة علمهم بآثار الصحابة يف هدهيم باألوقاف0

فعل الصحابة باألوقاف دليل عىل أن »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل822

  .«وى شيئا: اتس الدنيا عندهم ال

حتبيس األصل وتسبيل املنفعة   الوقف»  خالد اهلويسني حفظه اهلل( قال الشيخ 828



  قطوف من الفوائد

  .«أو الثمرة

أمجعت األمة عىل جواز واستحباب »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل820

  .«الوقف

ال يوجد دليل من الكتاب عىل الوقف »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل823

نةوإنام يف    .«وفعل الصحابة السُّ

  .«الوقف يصح بالقول والفعل»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل822

أن يقول وقفت أو   الوقف بالقول»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل825

  .«لتست أو سبَّ حبَّ 

أن خييل األرض   الوقف بالفعل»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل826

  .«لإلستفادة منها

  .«الوقف عقد الزم ال جيوز الرجوع فيه»  ال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( ق827

ال جيوز وقف املحرمات واملنهيات »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل822

  .«واملكروهات

أوقفت هذا لبني فالن   إذا قال الرجل»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل829

  .«واإلناثفيكون للذكور منهم دون 

أوقفت هذا لقبيلة فالن   إذا قال الرجل»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل892

  .«فيكون للذكور واإلناث

ال جيوز الوقف عىل الكفار وأجاز »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل898

  .«بعضهم عىل أهل الذمة

ل منافع الوقف بيع ورصف يف مكان إذا تعطَّ »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل890

  .«آخر

الوقف العام عىل شخص  حبسال جيوز »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل893



  قطوف من الفوائد

  .«خرآ

  .«ما جاز له الوصية جاز له أو فيه الوقف»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل892

ال منفعة فيه ال يسمى الوقف إذا كان »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل895

  .«اخلبز واخلرضوات ومثلها فهذه تسمى هدية أوصدقة أو نفقة  وقفا: مثل

  .«الوقف عىل األقارب أفضل من غريهم»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل896

  .«املال من الدنانري والدراهم ال توقف»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل897

  .«وضلك من غري عِ متُ   اهلبة»  خ خالد اهلويسني حفظه اهلل( قال الشي892

  .«فق العلامء عىل جواز واستحباب اهلبةات»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل899

جتوز اهلبة لألقارب واألباعد دون »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل022

  .«الورثة

     
 

 

 

 



  قطوف من الفوائد

 اجلزء الثاني

  .«هبة احلرام حرام ال جيوز قبوهلا»  خ خالد اهلويسني حفظه اهلل( قال الشي8

العائد يف »: ملسو هيلع هللا ىلصال جيوز الرجوع يف اهلبة لقوله   ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل0

 . «منه فيأكلهبته كالكلب يقيء 

مجهور العلامء عىل أن الوالد جيوز له الرجوع »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل3

  .«يف هبة ولده

إذا وهب الذمي املسلم أو العكس جاز له »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل2

  .«سالمهإويقبلها ال سيام إذا كان يرجو 

الجيوز التفضيل بني األوالد وهي   الصحيح»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل5

  .«بينهممن أسباب العداوة 

أن   والصحيح تركيةكلمة  شالساندويت»  يسني حفظه اهلل( قال الشيخ خالد اهلو6

  .«بيض أو جبن  يقال شاطر ومشطور وبينهام مثال: 

  .«اهلبة ال جيوز غصب»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل7

  .«ال يكون هبةوبعد الوفاة يكون مرياثا: »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل2

   العقائد عىل حسب رأيي كتب ترتيب  ويسني حفظه اهللقال الشيخ خالد اهل (9

  .لإلمام حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل األصول الثالثة -

  .لإلمام حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل الواجبات املتحتامت لكل مسلم ومسلمة -

  .لإلمام حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل كتاب التوحيد -

نةعقيدة أهل  -   .يل رمحه اهللاام اهلدَّ لإلم واجلامعة السُّ

  .لإلمام ابن قدامة املقديس رمحه اهلل ملعة اإلعتقاد -

  .لإلمام الطحاوي رمحه اهلل الطحاوية -



  قطوف من الفوائد

يعتقد البعض بأن العقيدة الطحاوية من »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (82

 . «حها ويف األصل هي سهلةاأصعب العقائد ولكن الذي صعّبها رُشَّ 

عىل طالب العلم التدرج يف كل فن »  الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل قال( 88

  .«ليحصل عىل ما يريد ومن بدء بغري تدرج يسأم وال يفهم

نةأصول »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (80 ورشوحها  (أصول العقيدة) السُّ

  .«مسندة وغري مسندة  تنقسم إىل قسمني من حيث التأليف

   نةالسمن كتب أصول   يخ خالد اهلويسني حفظه اهللقال الش( 83

  .لإلمام أمحد رمحه اهلل وقد رشحناها واحلمد هلل نةالسأصول  -8

  .اري رمحه اهللهبالرباحلسن لإلمام  نةالسأصول  -0

جعفر الطحاوي حنفي املذهب ولكن  وأب»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 82

 احلديث والتحقيق وقد قال ملن تعصب يف املذهبليس بمتعصب بل هو من أهل 

  .«جاهل أو غبي بأنه

   الطحاوي رمحه اهلل له كتب مفيدة منها  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (85

  .وهو أول كتاب صنفه  رشح معاين اآلثار -8

  .وهو آخر كتاب صنفه  رشح مشكل اآلثار -0

 قيدة الطحاويةق عىل رشح العأفضل من علَّ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 86

  .«ئة ورقةاإلمام األلباين يف مأليب العز احلنفي ا

واجلامعة يسموهنم أهل  نةالسأهل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 87

  .«احلديث

الصحابة أفضل من غريهم يف الفهم »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (82

   .«حكام الدينالصحيح يف أ

   قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 89



  قطوف من الفوائد

   تنقسم إىل قسمني ومها نةالس

  .من قول أو فعل أو تقريرملسو هيلع هللا ىلص ما أضيف إىل النبي   نةالس -8

ينعتقد من أمور ما يُ   نةالس -0   .الدِّ

واجلامعة بأهل  نةالسأهل  تسم  ملاذا مل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 02

قال يف احلديث ملسو هيلع هللا ىلص بعض العلامء سامهم بأهل القرآن واألصل بأن النبي  ؟لقرآنا

 .«(ما كان عليه أنا وأصحايب)  بأهنم الطائفة املنصورة وهم كام قال

 (أصحايب نجفم ما أهتديتم هبم)  حديث»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 08

 . «ملسو هيلع هللا ىلصحديث ضعيف مل يثبت عن النبي 

بأن وقع ملسو هيلع هللا ىلص ن صحب رسول اهلل ململ يثبت »  الد اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ خ( 00

 .«يف الرشك األصغر

اإلعتقاد بمعنى اجلزم وما هو معروف بأنه »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 03

  .«الظن فهو غري صحيح

من الكتاب  جاء باإلستنباط واإلستقراء  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 02

   أن التوحيد ينقسم إىل ثالثة أقسامبالصحيحة  نةلساو

  .توحيد الربوبية -8

  .توحيد األلوهية -0

  .توحيد األسامء والصفات -3

أكثر الناس اليوم ال »  بطني رمحه اهلل واإلمام عبد اهلل بن عبد الرمحن أب قال (05

فيه يعرفون الرشك وخصوصا: طالب العلم فكيف بعوام الناس فإما أن يقع 

  .«ويدعو الناس إليه وإما أن يقع فيه الناس وال ينكر عليهم

  .«ل عن الرشك خمافة الوقوع فيهأكنت أس»  حذيفة ريض اهلل عنهقال  (06

أويص طالب العلم بقراءة مؤلفات اإلمام »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 07



  قطوف من الفوائد

  .«ي مؤلفاته التوحيد والتحقيقبطني فهو من علامء السلف فف عبداهلل بن عبدالرمحن أيب

ُيقرأ شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز كان »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 02

  .«إىل أن تويف رمحه اهللسنَّة  عليه كتاب التوحيد منذ سبعني

هتامم بكتب جيب عىل طالب العلم اال»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 09

  .«ألهل العلم العقائد املصنفة

الناس ضعف يف حتقيق أكثر اليوم عند »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 32

  .«التوحيد

بعض الناس عن التوحيد  هما يقول»  إلمام حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللقال ا (38

  .«من مكائد الشيطان فهو بأننا عرفناه

لقواعد املقررة يف العقيدة عند أهل من ا»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 30

نة وال يف أفعاله  ه أحد ال يف أسامئه وال يف صفاتهواجلامعة أن اهلل تعاىل ال يشبه السُّ

ِميُع الَبِصيُ ]  قال اهلل تعاىل ٌء َوُهَو السَّ ورى:[ َلْيَس َكِمْثلِِه ََشْ   .«{11}الشُّ

 .«خلالق باملخلوق فهو كافره امن شبَّ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 33

   اعتقاد املسلم املوحد الصحيح  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 32

  .نفي الرشك يف توحيد الربوبية

  .نفي الرشك يف توحيد اإللوهية

  .نفي الرشك يف توحيد األسامء والصفات

اهلل سبحانه وتعاىل التوفيق من اهلل نعمة من »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 35

  .«مهام كانت ظروف العبد

  .«احلمد هلل أفضل أنواع احلمد  قول»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 36

قولك احلمد هلل   بعض السلفاهلل يف قوله قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه ( 37



  قطوف من الفوائد

 .«بحاجة إىل أن تقول احلمد هلل عىل أنك قلت احلمد هلل

إن   أضاع أحد السلف راحلته فقال»  خالد اهلويسني حفظه اهلل قال الشيخ( 32 

حامد كلها فعندما وجد راحلته واستوى عىل ظهرها ُسئل عن باملألمحد اهلل وجدهتا 

  .«أن ال يكفي احلمد هلل بأن احلمد كله هلل  املحامد فقال

  .«استغراقية (ال  )احلمد هلل»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 39

اإلعتقاد الصحيح أن املرشكني والكفار »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 22

  .«بأهنم يف النار خالدين فيها أبدا: 

ٌء َوُهَو ]  قوله تعاىل»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 28 َلْيَس َكِمْثلِِه ََشْ

ِميُع الَبِصيُ  بتدعة يف توحيد اهلل بأسامئه فيه رد عىل مجيع الطوائف الضالة وامل [السَّ

  .«وصفاته

عندما تسمع أو تقرأ عن نعيم اجلنة أو »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (20

  .«عذاب النار فهذه كلها من قدرة اهلل عز وجل وهو عىل كل يشء قدير

كل من وقع يف الذنوب واملعايص يدل عىل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 23

  .«عف التوحيد يف قلبهض

بأن أهل النار يبكون الدمع  ورد حديث»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 22

ن فيها وحتى خيرج بدل الدمع دما: ندما: ولكن ال خيرجون منها وهم فيها خالد

  .«أبدا: 

بود اعتقاد بأن ال مع (ال إله إال اهلل  )قول»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 25

  .«بحق إال اهلل

بحق   )غري اهلل ُتعبد ولذا يقال ةهناك أهل»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 26

  .«حق إال اهللدليل عىل أن ال إله  (إال اهلل

جيب النطق بالشهادتني بعد اإلعتقاد وعىل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 27



  قطوف من الفوائد

  .«نةالسهذا األدلة من الكتاب و

فيها مسائل مهمة  (ال إله إال اهلل  )قول  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 22

   وهي

  .اعتقادهاالنطق هبا بعد  -8

  .اعتقاد نفي الرشيك يف الربوبية واإللوهية واألسامء والصفات -0

  .إثبات الطلب والقصد -3

  .العمل هبا -2

  .املوالة فيها -5

  .ا: أم بعيد ا: ريبالعداوة فيها مهام كان ق -6

اهلل قديم بال   )اإلمام الطحاوي قول»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 29

 (قديم  )ألن قول (اهلل األول وليس قبله يشء  )األفضل أن تستبدل بقول (إبتداء

  .«يفيد بأن اهلل قبله يشء

  .«دهناك خملوقات كتب اهلل هلا اخللو»  ( قال اإلمام أمحد رمحه اهلل52

قدرية جمفس هذه األمة فإذا ال)  حديث»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (58

  .«حديث ضعيف (مرضفا ال تعفدوهم وإن ماتفا ال تصلفا عليهم

إرادة كونية قدرية   ن مهاااإلرادة هلا نوع»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 50

  .«وإرادة دينية رشعية

هي كل ما أمر اهلل   اإلرادة الدينية الرشعية»  د اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ خال( 53

  .«ملسو هيلع هللا ىلصرسوله  عنه ىبه وهن

حيبها اهلل وال يلزم   اإلرادة الدينية الرشعية»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 52

  .«وقوعها

ا خلق هي كل م  اإلرادة الكونية القدرية»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 55



  قطوف من الفوائد

  .«اهلل عز وجل وما قدره

اهلل ومنها ال  احيبه  اإلرادة الكونية القدرية»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 56

 .«حيبها وتلزم وقوعها ومنها ال تلزم وقوعها

تفكروا يف آيات اهلل وال تتفكروا )  حديث»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 57

إِنَّ ِِف َخْلِق ]  يف ومعناه صحيح ويدل عليه قوله تعاىلحديث ضع (يف ذات اهلل

ْيِل َوالنََّهاِر ََلََياٍت أِلُوِِل األَْلَباِب  ََمَواِت َواألَْرِض َواْختََِلِف اللَّ }آل  [السَّ

 .{191عمران:

قلة   ينتج تشبيه اخلالق باملخلوق أمرين مها»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (52

  .«العقل العلم وصغر

اإلنسان له يد والكلب له يد وإن قال رجل أن يد »  قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل (59

بمخلوق آخر فكيف بمن شبه  ا: الكلب مثل يد اإلنسان رد عليه ألنه شبه خملوق

  .«املخلوق باخلالق

تابه رشح اإلمام ابن القيم رمحه اهلل يف ك»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 62

ونَ ]  التبيان قوله تعاىل ئة ورقة ايف م {51}الذاريات:[ َوِِف َأْنُفِسُكْم َأَفََل ُتبِِْصُ

  .«هذا من باب االختصار خوفا: من اإلطالة  وقال رمحه اهلل

يكفي بأن اهلل هو اخلالق وما سواه خملوق »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 68

  .«عقال: فكيف باألدلة

كل صفة كامل هلل عز وجل وكل صفة »  ل الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهللقا( 60

  .«زه عنها اهلل عز وجلنقص منَّ 

بأن اهلل جيمع خلقه كلهم من  ورد حديث»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 63

  .«إىل آخر خلقه كنفس واحدة عليه السالم آدم

   أرى بأسا: بأن يقول الداعي يف دعائهال»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (62



  قطوف من الفوائد

  .«يامن أمره بني الكاف والنون

َأََل ]  اهلل عزوجل خلق اخللق بعلمه»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل(  65

  .«{11}امللك:[ َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّطِيُف اخَلبِيُ 

  .«ف العلمالفهم نص»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 66

  .«ال يعجبني الرجل يروي احلديث وال يفقهه»  قال اإلمام أمحد رمحه اهلل (67

  .« وأخفىاهلل يعلم الرسِّ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 62

  .«ما يرس به الرجل لآلخر  الرسِّ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 69

  .«ما يكون يف صدر العبد  أخفى»  اهللقال الشيخ خالد اهلويسني حفظه ( 72

  .«دعوته بالتوحيدملسو هيلع هللا ىلص النبي  أأول ما بد»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 78

كره بعض العلامء وضع الواو التي تفيد »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 70

  .«(احلمد هلل  )وقوله (بسم اهلل  )العطف بني قوله

أي ينقص   معنى القدح يف كامل التوحيد»  د اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ خال( 73

  .«من ثواب التوحيد عند العبد

بعض مسائل اإلعتقاد جيب معرفتها »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 72

  .«باألدلة

نةبأن الدين أو القرآن أو   من قال»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 75 أو  السُّ

  .«مرتد هلذا الزمان فهو كافرع ال تصلح الرش

كالم العلامء ال يستدل به بل يستدل له »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 76

 . «ملسو هيلع هللا ىلصفاحلق واحلكم هو ما قال اهلل ورسوله 

نةدالئل الكتاب و»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 77 الصحيحة عىل  السُّ

  .«االعتقاد نؤمن هبا

 أكثر درجة عالية فام أضعفه عند اليقني»  ال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهللق( 72



  قطوف من الفوائد

  .«الناس

ال يستدل بأي حديث ضعيف حتى وإن »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 79

  .«كان يف فضائل األعامل وذلك لوجود األحاديث الصحيحة

الضعيفة التي فيها منافاة من األحاديث »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 22

  .«نفعل حسن الظن باحلجرلف أ    التوحيد ودعوة للرشك حديث

كانت ميمونة بنت املنكدر رمحها اهلل هلا »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (28

ونحن  (ثوب ال ُيعىص فيه اهلل ال يتمزق  )فقالتسنَّة  ثوب تلبسه من أربعني

 .«ال يتمزق وال يتسخ فانظر إىل حالنا واهلل املستعان ثوب ال يعىص فيه اهلل  نقول

ذكر بعض العلامء ومنهم السخاوي أن »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل(  20

 .«وأغلبها صفاتاسام: أكثر من أربعامئة ملسو هيلع هللا ىلص للنبي 

  .«منها ال تعلل ا: األسامء تعلل ولكن بعض»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (23

  .«الرسول أفضل من النبي»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 22

  .«اخلرض املذكور يف سورة الكهف نبي»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 25

لقامن املذكور يف سورة لقامن رجٌل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 26

  .«صالح

صالح  زير املذكور يف سورة البقرة رجٌل عُ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 27

  .«من بني إرسائيل

  .«إبراهيمونوح وآدم   أباء البرش ثالثة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 22

أمجل البرش حتى أنه أمجل ملسو هيلع هللا ىلص نبينا حممد »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 29

  .«من يوسف عليه السالم

أو بعد ملسو هيلع هللا ىلص عى النبوة يف زمن النبي من أدَّ »  هلويسني حفظه اهللقال الشيخ خالد ا( 92



  قطوف من الفوائد

  .«موته فهو كافر

وردت أحاديث عىل أن من يدعي النبوة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 98

  .«تباع وأصحاب قوة ومنعةان رجال: بأهنم هلم وثالث

فهو من  هوأطاعملسو هيلع هللا ىلص  تبع الرسولاكل من »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 90

  .«األتقياء

يف ملسو هيلع هللا ىلص أفضل من الرسول  أحدٌ  ال يأِت »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 93

  .«عى ذلك فهو كافرالُتقى ومن أدَّ 

عند الطرباين أن رسول اهلل  ورد حديث»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 92

  .«ظيم يف يوم القيامةيسجد أسبوعا: كامال: حتت العرش يف املوقف العملسو هيلع هللا ىلص 

وال  (حممد خليل اهلل  )األفضل أن يقال»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 95

   ذلك حديث صحيح وقد ورد عند الرتمذييفومل يذكر  (حممد حبيب اهلل  )يقال

  .«واحلديث ضعيف اإلسناد (إبراهيم خليل اهلل وأنا حبيب اهلل)

  .«لة أعىل من درجة املحبةدرجة اخلُ »  حفظه اهللقال الشيخ خالد اهلويسني ( 96

لة وموسى باخلُ  عليه السالم انفراد إبراهيم»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (97

 .«خليل اهلل وكليم اهللملسو هيلع هللا ىلص عليه السالم بالكالم ورسولنا 

املحاسن كلها اجتمعت يف ذات رسولنا »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (92

  .«ملسو هيلع هللا ىلص

  .«سقر من أسامء النار والعياذ باهلل»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 99

   ( الناس يف األسامء والصفات ينقسمون إىل أقسام ثالثة822

  .غالة يف النفي -8

  .غالة يف اإلثبات -0

نةالوسط وهم أهل  -3   .واجلامعة السُّ



  قطوف من الفوائد

واجلامعة وسط يف مجيع  نةالسل هأ»  شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللقال  (828

  .«عتقاداتاال

واجلامعة بأن رؤية  نةالسأمجع علامء أهل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 820

  .«أفضل نعيم يوه اهلل سبحانه وتعاىل يف اجلنة ثابتة للمؤمنني

ىل أن ال واجلامعة ع نةالسأمجع علامء أهل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 823

  .«أحد يرى ربه يف الدنيا

رؤية اهلل عز وجل يف اآلخرة  ىمن نف»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822

  .«كان من أهل البدع واملذاهب الفاسدة

نصوص رؤيا اهلل سبحانه وتعاىل من »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 825

نةالكتاب و   .«حديثا:  (322)بلغت أكثر من  متواترة تواترا: قطعيا:  السُّ

 نةالسجّوز بعض العلامء من أهل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 826

واجلامعة إمكانية رؤية اهلل عز وجل يف املنام وبّوب عىل ذلك الدارقطني يف سننه 

  .«وغريه من أهل العلم

 عز وجل ُيرى يف يوم أن اهلل  التحقيق»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 827

  .«ر والفاجر والكافر وعىل ذلك النصوصاالقيامة يراه اجلميع الب

نصوص رؤيا اهلل عزوجل يف اآلخرة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822

  .«رصحية صحيحة

إذا دخل املؤمن جنته فيها أربعة أبواب من هذه »  قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل( 829

  .«باب لزيارة اهلل عز وجل اباألبو

جيب فيها  نةالسالنصوص من الكتاب و»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 882

  .«عىل اإلسالم ا: التسليم ألن فيها ثبات

ي املسلم مسلام: لتسليمه ألمر اهلل عز مِّ ُس »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 888



  قطوف من الفوائد

  .«وجل

رم من نفى رؤية اهلل عز وجل يف اآلخرة ربام حُي »  م رمحه اهللإلمام ابن القيقال ا( 880

 .«منها

من أكرب الضالل واحلرمان التشكيك يف »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (883

 .«وهذه من صفات الكفار واملنافقني الرشيعة

ح تأويل صحي  التأويل عىل قسمني مها»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 882

  .«وتأويل فاسد ويفهم عىل حسب سياق الكالم وبجمع األدلة

فهم األسامء والصفات فيه أكثر من »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 885

  .«عرشين قاعدة

مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 886

 . «اب األسامء والصفاتوتلميذه ابن القيم ال يوجد فيها أي خطأ يف ب

ن حممد بن عبدالوهاب واألئمة املعروف»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 887

  .«ومن بعده من أبنائه وغريهم ال يوجد يف مؤلفاهتم أي خطأ واحد يف العقيدة

ثابتة وأحاديث اإلرساء واملعراج متواترة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 882

  .«واإلمجاع والعقل الصحيح نةالسب وبالكتا

اإلرساء واملعراج كان يف بيت أم هانئ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 889

وليس يف املسجد احلرام نفسه ألن بيت أم هانئ يف احلرم كام يف صحيح مسلم 

  .«وهذا دليٌل عىل عموم األجر املرتتب عىل الصالة يف حدود احلرم

استدل بعض العلامء عىل أن الليل أفضل »  خ خالد اهلويسني حفظه اهللقال الشي( 802

النهار أفضل ليوم عرفة وعليها األدلة   من النهار حلادثة اإلرساء واملعراج وقيل

  .«له الرشع فيهكٌل له فضل بحسب ما فضَّ   الصحيحة والصواب

واملعراج بروح أن اإلرساء   الصحيح»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (808



  قطوف من الفوائد

ى بَِعبِْدِه َليَْلا ِمَن املَْسِجِد ]  قال اهلل تعاىلملسو هيلع هللا ىلص وجسد النبي  ُسْبَحاَن الَِّذي َأْْسَ

ِميُع البَِصيُ احَلَراِم إََِل   [املَْسِجِد األَْقََص الَِّذي َباَرْكنَا َحْولَُه لِنُِرَيُه ِمْن َآَياتِنَا إِنَّه ُهَو السَّ

  .«{1}اإلرساء:

أن حادثة اإلرساء واملعراج يف   الصحيح»  لشيخ خالد اهلويسني حفظه اهللقال ا( 803

  .«حالة اليقظة

أن حادثة اإلرساء واملعراج   الصحيح»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 802

  .«ملسو هيلع هللا ىلصحدثت مرة واحدة يف عمر النبي 

ربه بعينه  ير  مل ملسو هيلع هللا ىلص بأن الرسول   الصحيح»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 805

  .«ولكنه سمع كالمه وفرض عليه الصلوات اخلمس

ب اإلرساء واملعراج كفر ألنه من كذَّ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 806

  .«خرب متواتر ومعلوم قطعا: يف الرشع

بروحه وجسده مرة ملسو هيلع هللا ىلص رسي بنبينا أُ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 807

عاد يف نفس الليلة إىل املسجد احلرام يف بيت أم ويقظة ال مناما: واحدة يف حال ال

  .«ث هبا قومه ونزلت يف ذلك اآلياتهانئ وحدَّ 

  .«كل سامء فيها خزنة من املالئكة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 802

 السامء رقيقة عىل سمكها البالغ مسرية»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (809

 من خزنة ومعه جربيل عليه السالمملسو هيلع هللا ىلص مخسامئة عام وذلك عندما ُرأي النبي 

  .«املالئكة يف السامء يف حادثة اإلرساء واملعراج

سدرة املنتهى سميت بذلك إلنتهاء »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (832

 .«ملسو هيلع هللا ىلصعندها ومل يتعدها إال النبي حممد  عليه السالم جربيل

أفضل اخللق عىل اإلطالق ألنه ملسو هيلع هللا ىلص حممد »  خالد اهلويسني حفظه اهلل قال الشيخ( 838



  قطوف من الفوائد

  .«اخللقوصل إىل مكان مل يصل إليه أحد من 

واجلامعة اإليامن  نةالسمن عقيدة أهل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 830

يف اآلخرة وال يرده إال ملسو هيلع هللا ىلص باحلوض الذي أعطاه اهلل سبحانه وتعاىل لنبيه حممد 

  .«البدع أهل

  .«مع فيه املاءتمكان جي  أصل احلوض»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 833

رم من حُي  خيشى أن من رد احلوض»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 832

  .«الرشب منه يوم القيامة

أحاديث احلوض بلغت حد التواتر يف »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 835

  .«ا: ن صحابيوصحة وهي ما يقارب ثامنني حديثا: رواه ما يقارب ثالثال

  .«ملسو هيلع هللا ىلصهنر الكوثر يصب يف حوض النبي »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 836

طريقة السلف عندما يسمعون أحاديث »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 837

جعلنا ممن يرد عليه الهم ال  )احلوض يسألون اهلل أن يردوا عليه ونحن نقول

 .«(نظمأ بعدها أبدا:  ويرشب منه رشبة ال

أشد بياضا  )  ثبت حديث بأن احلوض»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (832

بينهام فرق والرواية األوىل وليس  (أبيض من اللبن)  وحديث آخر (من اللبن

 .«أفضل

حد يستطيع أن يصف احلوض حتى ال أ»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 839

  .«يراه

ذكر لون ماء احلوض بأنه أبيض من »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822

 . «اللبن ليس دليال: عىل أن يكون مثله ولكن هذا تقريب لألذهان

أحىل من )  ثبتت أحاديث أن احلوض»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل(  828

وليس بينهام فرق ألن املعنى بأنه  (أحىل من السكر)  وحديث آخر (العسل



  قطوف من الفوائد

  .«شديد احلىل

عرضه )  بأن احلوض ثبت حديث»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 820

يفيد هذا احلديث بأن الطول والعرض متساويان وواسع  (وطفله مسرية شهر

  .«ووصفه لتقريب األذهان

عدد آنيته )  بأن احلوض ثبت حديث»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (823

  .«(أكثر من الكفاكب

من رشب منه )  بأن احلوض ثبت حديث»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822

  .«(ال يظمأ بعده أبدا  

ترد  ا  أن لكل نبي حفض  )ورد حديث»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل(  825

  .«ضل األحواضأفملسو هيلع هللا ىلص ولكن حوض نبينا  (عليه أمته

ال يرد عليه : بأن احلوض ثبت حديث»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 826

أنك ال تدري ما : أصحايب فتقفل املالئكة)  ملسو هيلع هللا ىلصأناس ويطردون منه ويقول 

حقا  ب عدا  ب عدا  : ملسو هيلع هللا ىلصفعلفا بعدك فيقفل  حقا  س  إما   واحلدث هنا عىل أمرين (س 

 .«برية من كبائر الذنوبحدث كفر باهلل عز وجل أو حدث ك

ظهر خالف بني العلامء عن مكان »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 827

  .«احلوض يف يوم القيامة هل هو قبل الرصاط أو بعده وهذا اخلالف ال يرض

أن )  وردت آثار يف صفة اللوح منها»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822

أن اللفح طفله من السامء إىل األرض وعرضه )  ومنها (اللفح يف جبهة إرسافيل

  .«(أن اللفح عىل يمني العرش)  ومنها (من املرشق إىل املغرب

اآلثار الواردة يف صفة اللوح منها ماهو »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 829

  .«مرسل ومنها ما هو موضوع ومنها ما هو ضعيف

حقيقة اللوح وصفته ال يعرفها إال اهلل عز »  ني حفظه اهللقال الشيخ خالد اهلويس( 852



  قطوف من الفوائد

  .«وجل ألن هذا من أمور الغيب

األثر إن كان يف سنده نظر جيب عىل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 858

ث أن يبني صحته وذلك نصحا: لألمة   .«املحدِّ

نةامن اعتقاد أهل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 850 واجلامعة اإليامن  لسُّ

  .«باللوح والقلم

  وجل بالقلم بقوله تعاىل أقسم اهلل عز»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 853

  .«[ن َوالَقَلِم َوَما َيْسُطُرونَ ]

بأن اهلل أول ما خلق القلم )  ورد حديث»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 852

  .«(يشء إىل قيام الساعةوقال له أكتب مقادير كل 

صفة القلم من أمور الغيب التي ال »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (855

 . «يعلمها إال اهلل عز وجل

 مظهر خالف أهيام أول يف اخللق القلم أ»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (856

  .« يف اإلعتقادرضالعرش وهذا ال ي

وأعظمها قدرا: ما أقسم اهلل  نوعا:  (80) القلم له»  قيم رمحه اهللإلمام ابن القال ا( 857

  .«[ن َوالَقَلِم َوَما َيْسطُُرونَ ]  بقوله تعاىل

 مايف اللوح املحفو  غريَّ ل وال يُ بدَّ ال يُ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 852

  .«أبدا: 

قيق الرضا بالقضاء أهم أسباب حت»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 859

وات واألرض ر عليك قبل خلق السامعلم أن ما أصابك مقدَّ توالقدر أن 

  .«بخمسني ألف سنة

مل يسبق القوم بكثرة »  أبو بكر املزين يف فضل أيب بكر الصديق ريض اهلل عنهقال  (862

  .«صالة والصيام ولكن بكثرة ماوقع يف قلبه من اإليامن



  قطوف من الفوائد

القلب البد أن يكون يف السامء بإقرار »  ويسني حفظه اهللقال الشيخ خالد اهل (868

اإليامن فيه وال يكون مثل الطائر إذا نزل لألرض اصطاده الصياد بالشهوات 

  .«والشبهات

م اليقني كام نتعلَّ   بعض السلفقول ي»  اهللقال الشيخ خالد اهلويسني حفظه ( 860

  .«نتعلم اآلية من القرآن

ملك  فإنمايف القلب خيرج عىل اللسان »  اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ خالد ( 863

  .«وخيرج ما فيه من إعتقاد املوت إذا نزع الروح وبلغ إىل الصدر يضغط القلب

أعىل درجات ومنازل العبادة الطمأنينة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 862

  .«يف القلب

كلام زاد وقوي إيامن العبد صار بدنه »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 865

  .«ملسو هيلع هللا ىلصوتأمل حال النبي  ا: ورحيه طيب

كلام ضعف إيامن العبد صار بدنه ورحيه »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 867

  .«ا: خبيث

استواء اهلل  بنيتمواضع  ةالقرآن فيه سبع»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 862

  .«عز وجل عىل عرشه

واجلامعة يعتقدون بالعرش  نةالسأهل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 869

  .«والكريس أنه حق والسؤال عن الكيفية بدعة

  .«الكريس ليس العرش»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 872

 عبداهلل بن عباسوردت آثار ضعيفة عن »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 878

  .« اهلل عنهام بأن الكريس هو العرشريض

أن العرش أثقل املخلوقات   التحقيق»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 870

  .«..(... وزنة عرشه.)سبحان اهلل وبحمده  ملسو هيلع هللا ىلصقوله  نةالسوورد ذلك يف 



  قطوف من الفوائد

عندي مسائل مهمة يف العرش والكريس »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 873

  .«فهما ذكرهتا ال تُ أخشى إذ

  .«استواء اهلل عز وجل عىل عرشه يليق به»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 872

اهلل عزوجل غني عن العرش وأن اهلل هو »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 875

  .«الغني احلميد بل العرش حمتاج إىل اهلل عز وجل

ال يستطيع أحد من اخللق اإلحاطة باهلل »  ظه اهللقال الشيخ خالد اهلويسني حف( 876

  .«عز وجل

واجلامعة يعتقدون بإثبات  نةالسأهل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 877

  .«والكالم ملوسى عليهام السالم ملة إلبراهياخلُ 

  .«اخلُلة أعىل درجات املحبة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 872

  .«التخلل بالقلب باحلب واملودة  اخلُلة»  الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل قال( 879

أن إبراهيم سأل   وردت آثار إرسائيلية»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822

  .«أنك تكرم الضيف وتعطي أكثر مما تبقي  اختذتني خليال فقال له ربه مل  

قصة خالد القرسي رمحه اهلل عندما نحر »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 828

لة إلبراهيم والكالم بن درهم بعد صالة عيد األضحى ألنه أنكر اخلُ ااجلعد 

ملوسى والقصة ذكرها البخاري مسندا: يف كتاب التاريخ يف الرد عىل اجلهمية 

  .«والسند فيه ضعف

دهم إال اهلل عز املالئكة ال يعرف عد»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 820

  .«وجل

 ال يصح حديث أن ملك املوت اسمه»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 823

  .«ملك املوت  عزرائيل والصحيح أن اسمه

نؤمن باملالئكة إمجاال: وتفصيال: ما عرفنا »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (822



  قطوف من الفوائد

  .«منهم وما مل نعرفه

من أنكر اإليامن باملالئكة فهو كافر باهلل عز »  هلويسني حفظه اهللقال الشيخ خالد ا( 825

  .«وجل

من قرأ آخر آيتني )  ملسو هيلع هللا ىلصقوله  ورد حديث»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 826

 .«كفتاه اإليامن بام ورد يف اآليات  ومعنى ذلك (من سفرة البقرة يف ليلة كفتاه

نؤمن باألنبياء إمجاال: وتفصيال: ما عرفنا »  اهللقال الشيخ خالد اهلويسني حفظه ( 827

  .«منهم وما مل نعرفه

نؤمن بالكتب املنّزلة عىل األنبياء إمجاال: »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (822

  .«ملسو هيلع هللا ىلصوتفصيال: واملهيمن عليها القرآن العظيم الذي أنزل عىل نبينا حممد 

أنزل الزبور عىل داود عيه السالم وكان »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (829

  .«فيه مواعظ وآداب وأخالق

ال تقفم الساعة حتى   )ورد حديث»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل(  892

الكامريات  بظهوروهي اآلن بدأت ظواهرها  (األصنام يف حماريب املساجدتنصب 

  .«يف املساجد

اإلسالم لألعامل الظاهرة واإليامن »  ه اهللقال الشيخ خالد اهلويسني حفظ (898

  .«لألعامل الباطنة

اإليامن يتفاوت من كل أحد وأعاله إيامن »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 890

  .«بكر الصديق ريض اهلل عنه أيب

أهل  يفكل من يتجه إىل الكعبة يدخل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 893

  .«طوائف أهل البدع واألهواء القبلة حتى

رة بدع مكفِّ   تنقسم البدع إىل قسمني»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 892



  قطوف من الفوائد

  .«وبدع مفسقة

  ؟هل تقبل رواية املبتدع  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (895

 .رة ال تقبل له رواية وهذا باإلمجاعإذا كانت البدعة مكفِّ  -

  .صاحب بدعة وداعي للبدعة  كون عىل أمرينتعة مفسقة فإذا كانت البد -

صاحب البدعة ال يوفقه اهلل لتوبة ألنه يعتقد بالبدعة »  قال اإلمام أمحد رمحه اهلل (896

 . «دينا: يدين اهلل به

بتدع يف دين اهلل بدعة إال نزع اهلل اما أحد »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 897

  .«يامن وطبع عليه ظلمة البدعةمن قلبه نور اإل

هلل واملبتدع  املرشك ساٌب »  قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل (892

  .«ملسو هيلع هللا ىلصساب لرسول اهلل 

  .«صاحب البدعة يثلم اإلسالم»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 899

لعلم ُرفع عنه اجلهل م املسلم اإذا تعلَّ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 022

  .«وعرف البدعة

     
 



  قطوف من الفوائد

 اجلزء الثالث

  .«ملسو هيلع هللا ىلصاملبتدع يستدرك عىل رسول اهلل »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل8

  .«إذا عرفت العلم عرفت البدعة»  (  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل0

ال يبنون حول الكعبة  اجلاهليةكانوا يف »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل3

من يبني حوهلا فإذا بنى أحدهم ينتظرون فإذا مل بتعظيام: هلا وخيشون نزول العقوبة 

  .«يصيبه شيئ بنى بجواره

اجلاهلية يبنون بيوهتم دائرية تعظيام: كانوا يف »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل2

  .«للكعبة

اجلاهلية ال يبنون بيوهتم أعىل من كانوا يف »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل5

  .«الكعبة تعظيام: هلا

اإلرصار عىل الصغرية يف حكم الكبرية وقال »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل6

  .«ستهانةاإذا كان فيها   بعضهم

يف وقوع الاخلوض يف آيات اهلل سبب يف »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل7

  .«سبب يف الوقوع بالكفر كذلك وهي البدعة

ىل مل إذا عرفت أسامء اهلل احلسنى وصفاته العُ »  (  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل2

  .«تقع يف اخلوض يف اهلل وال يف دينه

بالبدعة إال ظهر عىل األمة  ما ابتدع أحدٌ »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل9

  .«بالسيف

صاحب البدعة يستهني بتكفري الناس »  خالد اهلويسني حفظه اهلل ( قال الشيخ82

  .«وتبديعهم وتفسيقهم فيخرج من الدين وهو ال يعلم

روى اإلمام أمحد والرتمذي والنسائي »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل88



  قطوف من الفوائد

  .«(ضل قفم بعد هدى إال أويت اجلدل ما)  ملسو هيلع هللا ىلصبسند صحيح قوله 

  .«إذا قل العمل كثر الكالم يف الناس»  اهلويسني حفظه اهلل( قال الشيخ خالد 80

أريد أن   أتى رجل إىل احلسن البرصي فقال له»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 83

     .«أنا ليس يف شك من ديني أتريدين أن أخرج من الدين  أجادلك فقال له احلسن

إذا أراد أن جيادل يذكر اآليات مام أمحد اإل»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 82

  .«واألحاديث فإذا فهم أو مل يفهم الرجل قام وتركه

  .«أعطه احلديث وال جتادله»  قال اإلمام أمحد رمحه اهلل (85

  .«التكفري بالنقل ليس بالعقل»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (86

بني اإلسالم والكفر شعرة وصاحب »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 87

  .«احلكمة يعرف كيف حيرك الشعرة يف أي جهة

يف الفتنة ومل يرصح اإلمام أمحد صرب »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 82

  .«بتكفري أحد

طع من حلمه اإلمام أمحد وهو يف الفتنة قُ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 89

ال أريد أن تكون   ئل ملاذا تدعوا له فقاللمأمون وعندما ُس ليدعو  الفاسد وهو

  .«ملسو هيلع هللا ىلصبيني وبني املأمون عداوة وهو من قرابة النبي 

نةعقيدة أهل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 02 واجلامعة عدم اإلكثار من  السُّ

  .«املجادلة

صمة واملناظرة وإسكات هي املخا  املجادلة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 08

  .«اخلصم

موضعا:  (09)ُذكر اجلدل يف القرآن يف نحو »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 00

إال يف ثالثة مواضع يف سورة النحل وسورة العنكبوت وسورة  ةكلها مذموم

  .«املجادلة



  قطوف من الفوائد

سنة و تعاىل أحسن ما جيادل به كتاب اهلل»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 03

  .«ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 

  نظر إىل أصل اليشء وال تنظر إىل ثمرتها»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 02

  .«فهذه قاعدة يف أسلوب الدعوة إىل اهلل عز وجل

املنافق ال يريد اهلل هدايته لو سقط أمامه »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 05

  .«جبل ما اهتدى

املنافق ال يريد اهلل هدايته لو سمع النار من »  اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ خالد  (06

  .«هتدىاخلفه ما 

إال سنَّة  قومه ألفدعا  نوح عليه السالم»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 07

  .«إال قليل هتدى معه من قومهاوما مخسني عاما: 

اس وجمادلتهم وخاصة أهل دعوة الن»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 02

  .«الباطل اآلن البعض منها ليس عىل الطريقة الصحيحة

تبقى شبهات عند املناظرة واملجادلة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 09

  .«وتظهر هذه الشبهات عند نزع الروح وضغطة للقلب

قام يصيل حتى  ةنالسابن جنيد من أهل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 32

  .«بردت أقدامه ونزعت روحه وهو يقول دعوين أصيل

  شيخنا الشيخ ابن باز يف آخر حياته قال»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 38

ثم أغمي عليه عىل فراشه ونقل  (اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب سبحان)

  .«للمستشفى وتويف رمحه اهلل

كثري من السلف ماتوا عىل يشء هم أحبوه يف »  لشيخ خالد اهلويسني حفظه اهللقال ا( 30

[ َفَرْوٌح َوَرْْيَاٌن َوَجنَُّة َنِعيمٍ ]  الدنيا فمنهم من مات وهو يكتب قوله تعاىل

  .«{99}الواقعة:



  قطوف من الفوائد

واجلامعة ال حيكمون عىل املسلم  نةالسأهل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 33

كفرا:  ا: ر بذنب يقرتفه إال إذا أستحله مثل ما يستحل الزنا والربا فيكون كافربالكف

  .«من امللة ا: أكرب خمرج

حب الكبرية بأنه ايف ص اخلوارجعقيدة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 32

  .«كافر

ليس  حب الكبرية بأنهاعقيدة املعتزلة يف ص»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 35

  .«بكافر وليس بمؤمن وهو يف منزلة بني منزلتني

ن وال كفَّ ل وال يُ غسَّ من قال بأن القرآن خملوق فأنه ال يُ »  قال ابن خزيمة رمحه اهلل (36

  .«عليه ويرمى يف مزابل املسلمني صىلَّ يُ 

من قال بأن غسل اجلنابة مستحب فهو »  ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل37

  .«من امللة ا: كفرا: أكرب خمرجكافر 

من قال أصيل عىل ما أشاء فأنه يؤدب »  ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل32

  .«نه يقتلإستحل فان إويعزر و

   أقسام الناس يف التوحيد  ( قال شيخ اإلسالم حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل39

  .ن يعرف التوحيد وال يعمل به فهو كافرم -8

  .يعرف التوحيد ويعمل به وال يعتقده فهو منافق كافر نم -0

  .ن يعرف التوحيد ويعتقده وال يعمل به فهو كافرم -3

جيب معرفة التوحيد وتعلمه واعتقاده »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 22

  .«حقا:  ا: موحد ا: والعمل به والدعوة إليه فيكون مؤمن

  .«ر عنه سيئاته بدعاء املؤمننيكفِّ املؤمن يُ »  ظه اهللقال الشيخ خالد اهلويسني حف( 28

حب وبغض   ين قائم عىل أربعة أركانالدِّ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 20

  .«وفعل وترك



  قطوف من الفوائد

بأن صاحب املكس ال )  ورد حديث»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (23

صاحب  وغريها مثل ل املالهيدفع عند دخووأخشى أن يكون ما يُ  (يدخل اجلنة

  .«املكس

   الناس يف القرب عىل ثالثة أقسام (22

  .ينعم نعيام: دائام: ويوضع العبد يف القرب  من -8

 .يعذب عذابا: دائام: ويوضع العبد يف القرب  من -0

  .يعذب فرتة ويرفع عنه بإحدى مكفرات الذنوبويوضع  العبد يف القرب  من -3

من من مكر اهلل العلامء عىل أن األ اتفق»  اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ خالد ( 25

بأنه كفر خمرج من   أنه كبرية من كبائر الذنوب وقال بعضهمواليأس من رمحته 

 .«امللة

  .«ضاللة بعد اهلدى واإليامن  رش الضاللة»  قال عبداهلل بن مسعود ريض اهلل عنه (26

أن اهلل تعاىل حياسب من ظل بعد اهلدى »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (27

  .«حسابني

 يفواجلامعة الوسط  نةالسعقيدة أهل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 22

 .«واخلوف والرجاء املحبة

املحبة واخلوف   حمركات القلوب ثالثة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (29

  .«والرجاء

   أنواع املحبة  ويسني حفظه اهللقال الشيخ خالد اهل(  52

  .حمبة يف اهلل وهي من أعظم خصائص أهل اإليامن -8

  .حمبة هلل وهي املحبة املوصلة إىل املحبة يف اهلل -0

  .حمبة مع اهلل وهي حمبة أهل الرشك واإلحلاد -3



  قطوف من الفوائد

ين أسهل من خروجه دخول الرجل يف الدِّ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (58

  .«ينن الدِّ م

نه يكفر باهلل عز إمن شك يف قدرة اهلل ف»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (50

  .«وجل

فقهاء املذاهب وضعوا بابا: يف حكم مجيع »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 53

  .«املرتد إذا قامت عليه احلجة

اهلل بال علم أشد من الرشك القول عىل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 52

  .«أنه رشك أكرب  وبعض العلامء قالوا

من روى حديثا: ضعيفا: وهو يعلم ذلك ومل يبينه »  ( قال اإلمام ابن حجر رمحه اهلل55

 . «عليه التوبة توجب

ه حتى وقاله وأقرَّ ملسو هيلع هللا ىلص كل ما فعله النبي »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 56

  .«كل ماحدث يف حياته فهو حديثه وجهاده وابتسامته وسفره وحرض

عليه يف الصحيحني فهو يف  اتفقكل ما »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 57

  .«حكم املتواتر

حديث يف  (522)األحاديث خُتترص يف »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 52

 .«ا: حديث (222)األصول وتتفرع من رشوحها 

ضعيفا:  ا: حديث (522)سنن النسائي فيها »  يخ خالد اهلويسني حفظه اهللقال الش( 59

  .«فهو األصح بعد صحيح البخاري ومسلم

مسند اإلمام أمحد فيه أحاديث منكرة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 62

  .«وشاذة

  .«النسائي آخر أصحاب السنن وفاة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 68

  .«حديثا: ضعيفا:  (222)عند احلاكم قرابة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 60



  قطوف من الفوائد

األمة ختتلف يف إيامهنا وأعىل إيامن األمة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 60

  .«بكر الصديق ريض اهلل عنه إيامن أيب

العلم   ة اإليامنمن أهم مواطن زياد»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (63

  .«وقراءة القرآن ،والقدروالرضا بالقضاء  ،بالغيبواإليامن  ،الرشعي

قراءة   من أعظم مواطن زيادة اإليامن»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 62

  .«القرآن

من خاف اهلل خاف منه كل يشء ومن »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل(  65

  .«كل يشءخاف غري اهلل خاف من 

بد حتت السامء عبادة )  حديث»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 66 أعظم ما ع 

  .«حديث ضعيف (اهلفى

اخلشية تكون يف القلب واخلشوع يكون يف »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 67

 . «اجلوارح فإذا توفر ذلك فإن اللسان ال ينطق إال باحلق

رين كان وليا: هلل عزوجل وأفضل ُأويس القُ »  اهلويسني حفظه اهلل قال الشيخ خالد( 62

 . «التابعني مطلقا: مل تظهر عليه كرامات ومل يكن رفيعا: يف قومه

ليس من رشوط الويل أن تظهر عليه »  ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل69

  .«كرامات

أن تعرف مدى قدرتك عىل إذا أردت »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 72

  .«ملسو هيلع هللا ىلصوسنة نبيه  الطاعة أجعل نفسك وحيدا: عىل األرض وال معك إال كتاب اهلل

املباحات جتر إىل »  قال بعض العلامء  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (78

الكبائر جتر و ،الكبائرالصغائر جتر إىل و ،الصغائراملكروهات جتر إىل و املكروهات،

  .«إىل الكفر

إذا وقع العامل يف املباح وقع الناس يف »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 70



  قطوف من الفوائد

 . «املكروه وإذا وقع العامل يف املكروه وقع الناس يف احلرام

  .«لشيطان ال ييأس يف إغواء بني آدما»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 73

ف أسامء اهلل تعاىل وصفاته فهو يف حرز من عر»  ( قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل72

األول واآلخر والظاهر والباطن فإذا   عظيم من الشيطان وخاصة من أسامئه

  .«عرفها عرف بقية األسامء والصفات

وتنقسم إىل ملسو هيلع هللا ىلص آخر األمم أمة حممد   قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 75

   قسمني

  .ملسو هيلع هللا ىلصمن كفر بالنبي   أمة دعوة -8

  .ملسو هيلع هللا ىلصمن آمن بالنبي   جابةأمة إ -0

 (أمتي)  ملسو هيلع هللا ىلصقوله  نةالسأكثر النصوص من »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 76

  .«أمة اإلجابة  أي

إمام إال إذا كان خالص ال يطلق عىل العامل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 77

  .«باألسامء والصفاتوالتوحيد عاملا: 

عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب املجدد »  اهلويسني حفظه اهلل قال الشيخ خالد( 72

  .«الثاين معروف بالعلم واإلمامة

نةيطلق اخللود يف الكتاب و  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 79 يف النار عىل  السُّ

   أمرين

  .لكفارل وخلود أبدي ليس له وقت معلوم وه -8

  .هل الكبائر من هذه األمةأل وخلود أمدي وله وقت معلوم وه -0

  .«يأيت يوما: والنار خاوية من أهل التوحيد»  ( قال عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه22

ا]  إذا جاء يف القرآن»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 28  [َخالِِديَن فِيَها َأَبدا

  .«فهو خلود أبدي إال يف بعض املواضع



  قطوف من الفوائد

قول الأشد فتنة مرت عىل املسلمني فتنة »  ني حفظه اهللقال الشيخ خالد اهلويس( 20

  .«خلق القرآن يف زمن اإلمام أمحدب

شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز كان »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 23

  .«يتوقف يف صاحب الرشك األصغر إذا مل يتوب منه

 (ظلمك اهلل كام ظلمتني)  ال يصح قول»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 22

  .«وهذا فيه قدح يف كامل التوحيد وعىل قائلها التوبة

 (عذبك اهلل كام عذبتني  )ال يصح قول»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 25

  .«وهذا فيه قدح يف كامل التوحيد وعىل قائلها التوبة

ابلة بعدم صحة نقول ضعيف عند احل»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 26

  .«الصالة خلف الفاسق

نةطلق القتل مطلقا: يف الكتاب وإذا أُ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 27  السُّ

  .«حتديد نوع القتل فيكون القتل بالسيف مامل يأِت 

ال تكون املامثلة دائام: يف األحكام واحلدود »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 22

  .«عل فاحشةف  مثل

التأين من الرمحن »  صحيح ورد حديث  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 29

  .«والعجلة من الشيطان

املسارعة مطلوبة يف فعل اخلريات والعجلة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (92

  .«يف اليشء الذي ال خري فيه مذمومة

َوَعِجْلُت إَِلْيَك َربِّ ]  تعاىلقال »اهلل  رمحه ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل 98

َض  يفيد بأن املسارعة إىل فعل اخلريات سبب يف رضا اهلل عز  {91}طه:[ لََِتْ

  .«وجل

جرح املسلم وإخراج دمه حمرم لورود »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 90



  قطوف من الفوائد

  .«النصوص فكيف بمن يقتل املسلم بغري حق

يعظم الذنب إذا كان له حق يف اإلسالم »  اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ خالد ( 93

  .«الوالدين واألقارب واجلريان وغريهم  مثل

  .«تعزير أو غريه يرجع إىل حكم القايضالحكم »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 92

 القايض له أن حيكم عىل صاحب العني الذي»  ( قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل95

  .«يؤذي الناس بعينه أن حيكم عليه بالسجن حتى يموت ألنه مفسد يف األرض

 ا: ملك  يسمى من يرعى أمور املسلمني»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 96

  .«ا: شيخو ا: إمامو ا: أمريو

اخلروج عىل السلطان إما يكون بالسيف »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 97

  .«ما أن يكون بالكالم وهو أشد أحيانا: واملقاتلة وإ

  .«روج عىل احلكام يكون بالغيبة والنميمةاخل»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 92

العدل أن كل احلكام عليهم بعض »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 99

 .«األخطاء حتى اخللفاء والراشدين ولكن هم األفضل عىل اإلطالق

ذكر مساوئ وحسنات احلكام من العدل »  ل الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهللقا( 822

تباع اتقال يف أي جملس إال أن يكون فيه مصلحة فإذا ذكرت املساوئ ظهر  وأال

  .«اهلوى

طاعة ويل األمر واجبة ودين يدان اهلل به »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 828

 .«يعرف هذا فعقيدته فيها خلل إذا كانت يف الطاعة والذي ال

  شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن بازقال »  اهللقال الشيخ خالد اهلويسني حفظه ( 820

  .«م واألمراءابن عفان ريض اهلل عنه الكالم يف احلكاسبب قتل عثامن 

لو كان يل دعوة جمابة لدعوهتا للسلطان ألن »  ( قال الفضيل بن عياض رمحه اهلل823

  .«ح الرعيةبصالحه تصل



  قطوف من الفوائد

إذا ظهر  ؟متى يكون اخلروج عىل احلكام»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822

  .«ملسو هيلع هللا ىلصكفر بواح ليس فيه تأويل وال شبهة وعىل هذا دليل من اهلل ورسوله 

لتسليم أمره هلل سم ي املسلم هبذا االمِّ ُس »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 825

  .«اإلسالم إال بالتسليم عز وجل فال تثبت قدم

  .«توين بأي حديثني متعارضني ألمجع بينهامائ»  ( قال ابن خزيمة رمحه اهلل826

ن وجها: جلمع األحاديث وهناك مخس»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 827

  .«املتعارضة

 ءوآمنت بام جااهلل عىل مراد اهلل  عن ءآمنت بام جا»  ( قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل822

  .«رسول اهلل عىل مراد رسول اهلل عن

  ال تكثر الشبهات إال بكثرة السؤالت»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (829

  .«هذه قاعدة مهمة جدا: وهبذا خرجت الطوائف والفرق واملذاهب

حلمد ا  )إذا عرفت شيئا: من الدين فقل»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 882

اهلل عىل مراد اهلل وآمنت بام عن  ءآمنت بام جا  تزداد علام: وإذا مل تعرف فقل (هلل

  .«رسول اهلل عىل مراد رسول اهلل عن ءجا

إذا   أي (اهتموا الرأي عىل الدين)»  ( قال الفاروق عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه888

  .«جاء الدين بيشء خيالف العقل فاهتم رأيك القارص

كل من أفتاك بخالف احلق »  قال شيخ اإلسالم حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل( 880

 .«منه اختذته ندا: من دون اهلل وأخذت

حدثوا الناس بام يعقلون أتريدون أن »  ( قال عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه883

 .«ملسو هيلع هللا ىلصيكّذب اهلل ورسوله 

ر تأيت أحيانا: بخالف السنن واآلثا»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 882

  .«اآلراء



  قطوف من الفوائد

كل ما يراه أهل السنة واجلامعة أنه سنة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 885

  .«بدعة تراه الرافضة أنه

الرافضة خيالفون املسلمني يف كل يشء »  قال حممد بن شهاب الزهري رمحه اهلل (886

 . «حتى استقبال القبلة بانحرافهم بيشء يسري

مجيع الفرق والطوائف تستقبل القبلة إال »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 887

  .«الرافضة فأهنم ينحرفون عنها بيشء يسري

أبغض العباد هلل عز وجل هم الرافضة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 882

 وذلك بتأخريهم اإلفطار لشهر رمضان حتى تشتبك النجوم وقد قال رسول اهلل

ويفهم من احلديث أن  (.... احلديث ا  فطر همعجلأأحب العباد إىل اهلل من )  ملسو هيلع هللا ىلص

  .«من خالف احلديث كان من أبغض العباد هلل عز وجل

يف املسح عىل  ا: جاء أكثر من سبعني أثر»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (889

  .«اخلفني

أن املسح عىل اخلفني يف  فيهحديث كل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 802

  .«فر أكثر من ثالث ليال ال يصحالسَّ 

كل من كان فيه مصلحة فهو من دين اهلل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (808

  .«عز وجل

أعظم سيايس عند الكفار تفريق كلمة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (800

الرشع األمر بتوحيد الكلمة والصف بني  املسلمني يف كل يشء ولذا جاء

  .«املسلمني

وقت ألنه دين  له احلج واجلهاد ليس»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل(  803

  .«يبقى إىل قيام الساعة

بأن املالئكة تعبد اهلل فإذا »  ورد حديث  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 802



  قطوف من الفوائد

  .«ما عبدناك حق عبادتك ك: سبحانقامت يفم الساعة يقفلفن

عىل املسلم أن يستشعر أن املالئكة معه يف »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 805

  .«كل وقت

ن من املالئكة احلفظة اثنااإلنسان معه »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 806

أو يميش  ن كان قائام: إحدمها عن يمينه واآلخر عن شامله وأفإذا كان جالسا: ف

حدمها عند رأسه واآلخر عند أن كان نائام: فإحدمها أمامه واآلخر خلفه وأف

  .«قدمه

أن املالئكة يكتبون كل يشء   الصحيح»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (807

 [لََدْيِه َرقِيٌب َعتِيٌد  َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل إَِلَّ ]  من األقوال واألفعال قال تعاىل

  .«{19}ق:

  سمهفيه أن ملك املوت اكل حديث »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 802

  .«ال يصح (عزرائيل)

نةملك املوت يف الكتاب واسم »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 809  السُّ

  .«ملك املوت  الصحيحة

ليساعدوه يف  ملك املوت معه أعوانه»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل(  832

  .«قبض األرواح

هل ملك املوت يقبض أرواح بني آدم »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 838

أن ملك املوت يقبض كل من كان   )قال بعض أهل العلم ومنهم مالك ؟فقط

 .«اهلل أعلم بالصواب لعدم ورود الدليل  وأما أنا فأقول (فيه روح

الكل يموت حتى ملك املوت وال يبقى »  حفظه اهللقال الشيخ خالد اهلويسني ( 830

  .«إال اهلل عز وجل



  قطوف من الفوائد

واجلامعة جعلوا خلق اجلنة  نةالسأهل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 833

  .«والنار من اعتقادهم

هلل األسامء احلسنى والصفات الُعىل قبل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 832

  .«خلق كل يشء

يقني العني ويقني العلم   مراتب اليقني»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل(  835

  .«يقنيالحق و

ملسو هيلع هللا ىلص مراتب اليقني توفرت يف نبينا حممد »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 836

 .«بأنه أخرب عن اجلنة والنار ورأى اجلنة والنار ودخل اجلنة

فقال حتى تكتمل  ؟إىل متى خيلق اهلل اخللق»  اهللئل القايض إلياس رمحه (  ُس 837

  .«ن أهل اجلنة والناراالعدت

 ابعض أهل النار ال يدخل النار حتى يعرتفو»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 832

ِعيِ ]  بذنوهبم ُفوا بَِذْنبِِهْم َفُسْحقاا أِلَْصَحاِب السَّ   .«{11}امللك:[ َفاْعََتَ

 ريض اهلل عنهام عبداهلل بن عمركان »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل  (839

اللهم كام رزقتني اإلسالم واإليامن ال تنزعه   عند الصفا ويطيل ويقوليدعو 

  .«مني حتى ألقاك

رضب اهلل عز وجل يف كتابه ورضب »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل(  822

  .«بذكر احليوانات ملا فيها من احلكمة البالغة نةالس األمثلة يفألمته ملسو هيلع هللا ىلص رسوله 

الغالم اليهودي قبل وفاته ملسو هيلع هللا ىلص زار النبي »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 828

من  مل يذكر أحدٌ   قال اإلمام ابن حجر (عبد القدوس) سمهاوأسلم وكان 

  .«سمهبذا االسمي الصحابة 

جاء حديث عند أمحد بسند صحيح قوله »  اهلل قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه( 820

  .«(الصالح قبل مفته إذا أراد اهلل بعبده خريا  وفقه للعمل)  ملسو هيلع هللا ىلص



  قطوف من الفوائد

اإليامن   ثمرة اإليامن بالقضاء والقدر»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 823

  .«الصحيح واجلنة

الكفر   القضاء والقدرثمرة عدم اإليامن ب»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (822

  .«باهلل والنار

ال يمكن أن يكون أمر من اهلل عز وجل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل(  825

  .«ال يستطيعه أحد من الناس

الكل يستطيع فعل أوامر اهلل عز وجل إال »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 826

ا إَِلَّ  ََل ُيَكلُِّف ]  بعض العوارض قال تعاىل  .«{592}البقرة:[ ُوْسَعَها اهللُ َنْفسا

 (خلق أفعال العباد  )ف البخاريصنّ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 827

 .«أثرا: مسندا:  (222)ردا: عىل اجلهمية وفيه 

تدل  نةالسونصوص كثرية من الكتاب »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822

  .«عباد خلق اهلل وكسب من العبادعىل أفعال الأن 

امليت املسلم ينتفع بدعاء األحياء فإذا »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 829

  .«ف عنه وإذا كان قد أصابه نعيم ازداد عليه من النعيمفِّ كان قد أصابه عذاب ُخ 

   وهي ،مهمةهناك ألفا    قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل(  852

  .هذا ال جيوز ورشك  صل للميت  قول -

  .هذا بدعة  صل عن امليت  قول -

  .هذا خمتلف فيه عند العلامء  ثواهبا للميت صل واهدِ   قول -

انه جيوز إهداء ثواب مجيع   الصحيح»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 858

  .«األعامل للميت

فهذا  (أين نويت كذا  )فظ بالنية إذا قالتلال»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 850

  .«بدعة



  قطوف من الفوائد

  اللهم إين نويت الصدقة  لو قال قائل»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 853

  .«هذا جائزفاللهم تقبل مني الصدقة   لو قال قائلو .هذا بدعةف

 فقد من دعاء أن يسلب اإليامن من أحد»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 852

من دعاء هبذا فهو كافر ألنه أحب أن يكفر باهلل عز   قال فيه اإلمام الشافعي

  .«وجل

ق قلب علِّ يُ ئل إذا ُس ملسو هيلع هللا ىلص كان من هديه »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 855

  .«باهلل عز وجل السائل

جل إذا ُأغلقت األبواب أسأل اهلل عز و»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 856

  .«ثم أسأل الناس

عن اهلل طرفة عني فهو  إين مستغنِ من قال »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 857

  .«كافر

   تنقسم الصفات عىل أقسام ثالثة هي  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 852

  .مثل  الوجه هي التي ال تنفك عن اهلل عز وجل  صفات ذاتية -8

  .مثل  اهلرولة هي متى شاء فعلها هلل عز وجل  صفات فعلية -0

  .مثل الكالم  صفات ذاتية فعلية -3

بعض األخطاء يف العقيدة الطحاوية »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 859

  .«واجلامعة يف باب اإلعتقاد نةالسمن أهل  موغريه من أهل العلم ال خيرجه

واجلامعة جيعلون حمبة  نةالسأهل »  اهللقال الشيخ خالد اهلويسني حفظه ( 862

  .«نةالسمن مجلة أصول ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب رسول اهلل 

شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 868

 .«أي خطأ يف باب االعتقاد امالقيم رمحهام اهلل ال يوجد عليه

ملسو هيلع هللا ىلص هو كل من لقي النبي   الصحايب»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 860



  قطوف من الفوائد

  .«به ومات عىل ذلك وأن حتلل ذلك رده ا: مؤمن

ملسو هيلع هللا ىلص الصحبة تثبت لكل من لقي النبي »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 863

  .«أو حتى حلظة ا: أو يومسنَّة  ساعة أو

ذهب بعض أهل العلم ومنهم سعيد بن »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 862

أو سنتني أو شارك يف الغزوات سنَّة  املسيب عىل أن الصحبة ال تثبت إال بمدة

  .«وهذا قول ضعيف خيالف التحقيق

لو عمل العبد مجيع احلسنات مل يكن »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 865

  .«ملسو هيلع هللا ىلصأفضل من لقي النبي 

صحايب من  آالفأربعة ئة واعن مملسو هيلع هللا ىلص تويف رسول اهلل »  قال أبو زرعة رمحه اهلل (866

  .«رجال ونساء وصبيان

 . «اا وأصح أذهانا: منَّ علام: وأفقه منَّ  االصحابة أفضل منَّ »  ( قال الشافعي رمحه اهلل867

نةأمجع أهل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل(  862 واجلامعة عىل ثقة  السُّ

  .«وعدالة الصحابة مجيعا: ومل خيالف هذا إال أهل البدع

جيب عىل من سمع بذكر الصحابة بسوء »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 869

  .«أن يدافع عنهم مهام كان

أهيام   عنه مامة ريض اهللأرجل أليب  قال»  اهللقال الشيخ خالد اهلويسني حفظه  (872

ال تعدل بأصحاب رسول   أمامة وفقال أب ؟أفضل معاوية أو عمر بن عبدالعزيز

  .«أي أحدملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

ريض اهلل عنهام  عبداهلل بن عباسسمع »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 878

فقال  .ال  فقال ؟هل أنت من املهاجرين  رجال: يثلب بعض الصحابة فقال له

 عبداهلل بن عباسفقال   .ال  فقال ؟هل أنت من األنصار  له عبداهلل بن عباس

  .«بإحسان تبعوهمانك من الذين ظوال أ  له



  قطوف من الفوائد

ريض اهلل  عبداهلل بن عباسصح عن »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل(  870

اعرفوا ملكانة أصحاب رسول   )عنهام فيام رواه ابن بطة بإسناده وغريه أنه قال

  ويف رواية (مكانتهم ملقام أحدهم خري من عبادة أحدكم أربعني سنةملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

  .«(خري من عبادة ُعمره)

واجلامعة عىل أن أفضل  نةالسأمجع أهل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل(  873

  .«أفضل اخللق بعد األنبياء والرسل أنهوبكر الصديق  والصحابة مطلقا: أب

بعد اخللفاء الراشدين يف الفضيلة يأيت العرشة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 872

  .«م أهل بيعة الرضوان ومن بعدهم من الصحابةاملبرشون باجلنة ثم أهل بدر ث

واجلامعة عىل أن سب  نةالسأهل  اتفق»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 875

 الشيخني أيب بكر الصديق وعمر بن اخلطاب ردة إال إذا تاب ورجع والتحقيق

  .«هذا احلكم عىل من سب اخللفاء الراشدين مجيعا:  أن

ختلف العلامء فيمن سب الصحابة ا»  د اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ خال( 876

 .«تلأنه يستتاب فإن رجع وإال قُ   عموما: والصحيح

ُسنة عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه فيمن »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 877

  .«يتكلم يف الصحابة أن يقطع لسانه

حيصل يف هذه األيام وهذه األزمنة وال ما »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 872

سيام عىل املرئيات ومشاهدة بعض املسلمني إىل من يسب الصحابة فهذا ال جيوز 

وخيشى عليه أن يسلب دينه ومن يستمع إليهم إىل اآلن فإنه ال يعرف عقيدته 

  .«من سمع لصاحب بدعة هدم ثلث اإلسالم  بعض السلف قالحتى 

لصحابة دون لعىل الرتحم  راالقتصا»  يسني حفظه اهللقال الشيخ خالد اهلو( 879

  .«الرتيض عنهم سوء أدب ال سيام إذا كان دائام: 

 آخر الصحابة موتا: عىل اإلطالق ومل يبق  »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822
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الطفيل عامر بن واثلة الليثي  وأب أحد من الصحابة بعده من الرجال والنساء هو

  .«هة882ة سنَّ  تويف

مرات وترجم  مع اجلن ستملسو هيلع هللا ىلص التقى النبي »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 828

اإلمام ابن حجر يف اإلصابة عن جابر اجلني بأن يف عهد عمر بن عبدالعزيز تلبس 

  .«عند الشجرةملسو هيلع هللا ىلص بايعت النبي    إين ممناجلني يف حية وُسئل فقال

 نةالسحب الصحابة من عقائد أهل »  اهلل قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه( 820

 .«عن أعراضهم ذبا: عنهم  طقا: بألسنتهم ومدافعة: عتقادا: بقلوهبم ونُ اواجلامعة 

  .«واجبةملسو هيلع هللا ىلص حمبة أصحاب رسول اهلل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 823

  .«حرامملسو هيلع هللا ىلص بغض أصحاب رسول اهلل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل(  822

ذكر فضائل الصحابة عىل لسان رسول »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (825

  .«يدل عىل وجوب حمبتهمملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

حمبة الصحابة دين يدان اهلل به كام حُيب »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 826

  .«ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن والرسول 

كون نيف حمبة الصحابة بل غلو نال »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 827

  .«ووسطا: ال إفراط فيه لنيمعتد

من رغب عن سنتي فليس )  ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (822

  .«حلق اللحية  ين مثلفعل املعايص غلو يف الدِّ  (مني

جماوزة احلد املرشوع الذي رشعه   الغلو»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل(  829

  .«ملسو هيلع هللا ىلصهلل ورسوله ا

  .«الزيادة  أصل الغلو»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 892

ال يوصف الصحابة بوصف األنبياء ألن »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 898

  .«هذا غلو يف الدين
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الصحابة برش يصيبون وخيطئون غري »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 890

  .«الكبائر والصغائر معصومني من

عىل من عالمات اإليامن وسالمة الصدر »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 893

  .«اإلساءة يف حقهم يرض   وأالهم الرتيض عنملسو هيلع هللا ىلص أصحاب رسول اهلل 

 (أين أجد يف نفيس عىل صحايب  )من قال»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 892

 . «ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله فهذا قليل اإليامن باهلل

ذكر فضائل الصحابة من صفات أهل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 895

نة   .«واجلامعة السُّ

ذكر مساوئ الصحابة من صفات أهل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل(  896

  .«البدع واألهواء

بة وقعت بينهم هناك أخبار عن الصحا»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 897

  .«تطوى وال تروى

خيرج أي كتاب فيه بدع  أالالواجب »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 892

يراد حتقيقها فالواجب التعاون عىل إحراقها وطمسها   وخرافات حتى وإن قيل

نةألن هذا فيه محاية جلناب التوحيد و   .«السُّ

واجلامعة بغض من  نةالسمن عقيدة أهل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 899

 نةالسىل اإليامن وحمبة مثل الرافضة وهذا يدل عملسو هيلع هللا ىلص ول اهلل أصحاب رس يبغض

  .«ملسو هيلع هللا ىلصوأصحاب رسول اهلل 

ش وال جيادل صاحب ق  ال جيالس وال ينا»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 022

 .«من باب التعليم جللوس معهما الرافضة فإن بغضهم دين إال إذا كان  البدعة مثل
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 اجلزء الرابع

يف زمن  نةالساحلارث املحاسبي من علامء »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 8

الس ألنه خالف اعتقاد أن ال جُي اإلمام أمحد كان جيادل أهل البدع فأمر اإلمام أمحد 

 .«واجلامعة نةالسأهل 

رة اآلن بعض العلامء يسموهنم الدكات»  خالد اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ ( 0

 .«هنم ماعرفوا احلقإيناقشون يف العقائد مع أهل البدع واهلل 

أشهد باهلل أين أبغض الرافضة من أنس وجن »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 3

 .«ملسو هيلع هللا ىلصألهنم بغضوا أصحاب رسول اهلل 

مون صغارهم فضائل كان السلف يعلِّ »  فظه اهللقال الشيخ خالد اهلويسني ح( 2

 .«الشيخني أيب بكر وعمر كام يعلموهنم السورة من القرآن

إن اهلل عز وجل ُيعطي عىل حب الصحابة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 5

 .«املوافق للرشيعة كام ُيعطي ثواب التوحيد

بكر الصديق يف الصالة أثناء  وتقدم أب عندما»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 6

رجل رضيه اهلل ورسوله   ملسو هيلع هللا ىلصقال الصحابة بعد وفاة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مرض رسول 

 .«يف ديننا أال نرضاه يف دنيانا

 ىلجاء حديث أن عمر بن اخلطاب تقدم ع»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 7

يأبى اهلل )  فقالملسو هيلع هللا ىلص  فنظر رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص أيب بكر الصديق يف مرض وفاة النبي 

 .«فرجع عمر (بكر الصديق فيتقدم إال أب أالن فورسفله واملؤمن

بكر الصديق ريض اهلل عنه يف  ومكث أب»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 2

 .«سنة (63)اخلالفة سنتني وثالثة أشهر وتويف وعمره 

هو ما يتفرع   ل واألصلاألصول مجع أص»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 9

 .«منه وما يعتمد عليه غريه
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ين مجلة اعتقاد السلف املبنية أصول الدِّ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 82

نةعىل الكتاب و  .«والصحابة والذي ال جيوز خمالفته السُّ

ملسو هيلع هللا ىلص ي أقوال وأفعال وإقرار النب  هي نةالس»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 88

وأقوال الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص ما سار عليه أسالف هذه األمة من النبي   وقد يراد هبا

 .«والتابعني ومن بعدهم

ال ينبغي لنا أن نعزو قوال: أو فعال: من »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 80

 .«أقوال وأفعال السلف إال ما صح عنهم يف مسائل فقهية وروايات حديثية

 .«هة862ولد عام  أمحد بن حنبل الشيباين»  د اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ خال( 83

بأيب عبد اهلل وهو ابنه اإلمام أمحد ى ُيكنَّ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 82

 .«األكرب وشارك أباه يف بعض الشيوخ

  بأنه إمام يف احلديثاإلمام أمحد اشتهر »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 85

 .«)مليون( بأنه حيفظ األحاديث واألثار والتي يبلغ عددها ألف ألف

قال   بأنه إمام يف الورعاإلمام أمحد اشتهر »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 86

 .«ليلة مل يأكل سويقة خشية أنه مسةروق ةن أيب له أربع عرشإابنه عبد اهلل 

قال   بأنه إمام يف الفقهاإلمام أمحد اشتهر »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 87

كل ما عندي من الفقه فهو من فقه اإلمام حممد بن عبد اهلل بن إدريس   اإلمام أمحد

 .«الشافعي

  بأنه إمام يف التواضعاإلمام أمحد شتهر ا»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 82

مساكني لوال ُسرت اهلل علينا  حن قومٌ ن  ملاذا ال تفتخر بأصلك فقالاإلمام أمحد ُسئل 

 .«نفضحناال

كلامت مضيئة منها ما قاله  لإلمام أمحد»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 89

 .«أعطه احلديث وال جتادله  للذين جيادلونه يف احلديث
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للكافر بأن الرجل يقول اإلمام أمحد ُسئل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 02

 .«جيوز أن يقوهلا للكافر بنية إسالمه وهدايته  فقال ؟كرمك اهلل أو جزاك اهلل خريا: أ

هة 028عام  بن حنبل اإلمام أمحدتويف »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 08

 .«سنة 77وعمره 

عليكم )أنه قال ملسو هيلع هللا ىلص جاء يف حديث النبي »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 00

الراشدين املهديني من بعدي متسكفا هبا وعضفا عليها بسنتي وسنة اخللفاء 

 .«فيدل هذا عىل شدة التمسك (بالنفاجذ

هل يسمى عيسى بن مريم عليه الصالة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 03

يف اإلرساء واملعراج وهو حي وينزل يف آخر ملسو هيلع هللا ىلص ألنه رأى النبي  ا: والسالم صحابي

جيوز أن نقول بأن عيسى صحايب   اجلواب ؟ملسو هيلع هللا ىلصالزمان وحيكم برشيعة حممد 

 .«ويرشف بذلك ألنه حي مل يمت

 .«ثني عرش ألف صحايباعن ملسو هيلع هللا ىلص مات النبي »  قال الشافعي رمحه اهلل (02

مل نحرص عدد الصحابة ألن بعضهم مل يذكر عنهم »  ( قال اإلمام ابن حجر رمحه اهلل05

 .«ومل تكن له رواية

 يوالو أن رجال: يعمل الصاحلات والطاعات ال تس»  ( قال اإلمام أمحد رمحه اهلل06

 .«ملسو هيلع هللا ىلصمن رأى النبي ب

ولو حلظة فهو ملسو هيلع هللا ىلص من رأى النبي »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 07

 .«صحايب

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِِف َرُسوِل اهللِ ]  تعاىل يف قوله قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 02

ملسو هيلع هللا ىلص قدوة ويقال أسوة ويقتدى بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن »  {51زحاا::}األ[ ُأْسَوٌة َحَسنَةٌ 

 .«بتسع نساء ووجوب قيام الليل عليهملسو هيلع هللا ىلص زواجه   إال ما ُأختص به مثل

نقتدي بالصحابة عىل وجه العموم ومن »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 09
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ود عىل وهذا يعملسو هيلع هللا ىلص ألن التفصيل فيه ما هو خمالف لنص النبي  ،حيث التفصيل ال

 .«ربام مل يصل الصحايب النص وربام مل يفهمه عىل فهمه الصحيح  أمرين مها

ستدركات عائشة ا  )ذكر الزركيش يف كتابه»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 32

وفيه ذكر خمالفات وقعت من الصحابة خالف  (ريض اهلل عنها عىل فعل الصحابة

 .«ملسو هيلع هللا ىلصفعل النبي 

   الصحابة هلم طبقات من حيث الفضل  اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ خالد ( 38

ن واخللفاء األربعة الراشد  كبار الصحابة ويشمل أهل الفضل والعلم ومنهم -8

 .ن واألنصارون باجلنة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان واملهاجرووالعرشة املبرش

 .الصحابة ن وهم أقل درجة من كبارصغار الصحابة ويشمل من هو صغري السِّ  -0

بكر الصديق ريض  أيبيكفي من فضائل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 30

 .«نةري وفضيلة جاءت هبا الكتاب والسأنه سبق يف كل خاهلل عنه 

 .«ملسو هيلع هللا ىلصقول أو فعل مل يرد عن النبي   البدعة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 33

م أهل العلم البدع »  اهللقال الشيخ خالد اهلويسني حفظه ( 32 بدع حمرمة   عىل أهناقسَّ

البدع باطل ألن  أن تقسيم الصحيحوبدع مستحبة ووبدع مكروهة وبدع مباحة 

البدعة هي بدعة وضاللة وكل حمدث بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف 

 .«النار

ابق قال البدعة أصلها إحداث يشء غري س»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 35

ََمَواِت َواألَْرضِ ]  تعاىل  .«سبحانه وتعاىل غري سابق ئا: أي أحدث شي [َبِديُع السَّ

   قّسم أهل احلديث البدعة إىل قسمني مها  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 36

 .صاحبها فاسق  بدعة املواليد  مثةل  بدعة مفسقة -8

 .ا كافرصاحبه  دعاء األموات  مثةل  بدعة مكفرة -0

[ الَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكمْ ]  تعاىلاهلل يف قوله قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه ( 37



  قطوف من الفوائد

من أحدث يف )  من حديث عائشة ريض اهلل عنهاملسو هيلع هللا ىلص وقال رسول اهلل  {3}املائدة:

ففي  (من عمل عمال  ليس عليه أمرنا فهف رد)  ويف رواية (أمرنا ما ليس منه فهف رد

قمع مجيع أنواع البدع من زيادة   أصلني مهمني مها ذكرواحلديث  هذه اآلية

 .«وزمان ين يف كل مكانين وصالحية الدِّ ونقص يف الدِّ 

من مات عىل اإلسالم والسنة مات عىل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 32

  .«خري عظيم

لصالة مبارشة بدعة رفع اليدين بعد ا»  ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل39

 .«منكرة

 فيها ما يقاربوأكثر البدع يف اجلنائز »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 22

 .«( بدعة يف الوقت احلارض822)

جاء يف صحيح البخاري قول عمر بن »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 28

البدعة هي  تنِعم)  رمضان قياماخلطاب ريض اهلل عنه للصحابة يف شأن 

 قيام رمضان صىلملسو هيلع هللا ىلص ألن النبي  (البدعة تنِعم  )قوله (اجتمعت عىل إمام واحد

عىل األمة فيكون العمل ليس بجديد ألن  ا: كون مفروضيال ومل يستمر عليه لكي

 .«الدين كامل

جتر إىل خالف  املسائل اخلالفية أحيانا: »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 20

 .«عقدي

 (النفس وما هتوى  )يقول بعض الناس»  ال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهللق( 23

 .«(النفس وما هتتدي  )وهي مقولة خاطئة والصحيح أن يقال

   تنقسم إىل أقسام وهيملسو هيلع هللا ىلص أفعال النبي   قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (22

 .ملسو هيلع هللا ىلصأفعال تدل عىل الوجوب بداللة أقواله  -8

 .ملسو هيلع هللا ىلصستحباب بداللة أقواله أفعال تدل عىل اإل -0



  قطوف من الفوائد

 .ملسو هيلع هللا ىلصأفعال تدل عىل اإلباحة بداللة أقواله  -3

 ملسو هيلع هللا ىلص.أفعال تدل عىل العادة بداللة أقواله  -2

 .املواصلة يف الصيام وزواجه  أفعال تدل عىل اخلصوصية بداللة أفعاله مثل -5

ال تدل عىل الوجوب ملسو هيلع هللا ىلص أفعال النبي »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 25

 .«ا: وهي كثريا: ما خيتلف فيها أهل العلممطلق

واألنبياء والرسل مأمَّن عليهم ملسو هيلع هللا ىلص خلوة النبي »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 26

الدليل عىل هذا عندما زارت صفية وومن شك يف ذلك فهو كافر مرتد عن الدين 

إمرأة  وهو معتكفا: يف املسجد ورأى بعض الصحابة معهملسو هيلع هللا ىلص ريض اهلل عنها النبي 

نا نَّ ظما   فقالوا يا رسول اهلل (عىل رسلكام إهنا صفية)  ملسو هيلع هللا ىلصفرصفوا أبصارهم فقال 

قال أهل احلديث يف  ()ولكن اليدخل الشيطان فتهلكا  ملسو هيلع هللا ىلصفيك سوء فقال النبي 

 .«تكفر  أي (هتلكا)  قوله

يسمى ملسو هيلع هللا ىلص هل كل ما سكت عنه الرسول »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 27

  فيكون تقريرا: مثلملسو هيلع هللا ىلص ال جيوز إال إذا سبق ذلك فعل أو قول من النبي  ؟تقريرا: 

ليس بحرام )خلالد بن الوليد ريض اهلل عنه ملسو هيلع هللا ىلص عدم أكله من حلم الضب فقال 

 .«رواه بخاري ومسلم (ولكن ال أجده يف نفيس

قق ال ُيرد وال يقبل بل يتح  تفسري التابعني»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 22

 .«ند وصحتهمن السَّ 

جاء   العقل واهلوى يمنع النقل مثال ذلك»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 29

إذا سقط الذباب يف إناء أحدكم »  أنه قالملسو هيلع هللا ىلص صحيح البخاري رمحه اهلل عن النبي يف 

 .«فالعقل واهلوى يمنع هذا النص الرصيح الصحيح «ويرشب منه فليغمس

   تفسري الصحايب ينبغي فيه أمور  اهلويسني حفظه اهلل قال الشيخ خالد( 52

 .نوتفسري كبار الصحابة ُيعنى أكثر من غريه وهم اخللفاء الراشد  -8



  قطوف من الفوائد

 .وغريمها عبداهلل بن عباس وعبداهلل بن عمرتفسري ما بعد كبار الصحابة من   -0

 .صحة السند إىل هؤالء مجيعا:   -3

أسباب حتقيق الرضا بالقضاء والقدر خريه   هللقال الشيخ خالد اهلويسني حفظه ا( 58

   ورشه

معرفة النصوص واآلثار الصحيحة عن السلف فإن فيها شفاء القلوب من  -8

 .الشبهات

 .التسليم املطلق هلذه النصوص -0

 .اهلل سبحانه وتعاىل اعلم أن القدر رسُّ  -3

 .عدم اخلوض واملجادلة يف القدر مطلقا:  -2

 .ملجادلة يف القدر فيجب رده وتوقيفه عنهامن أراد اخلوض وا -5

 .أن تعلم أن ما أصابك مل يكن خيطأك وما أخطأك مل يكن ليصيبك -6

 .جيب عىل كل مسلم ومسلمة غلق باب القضاء والقدر -7

اإلتباع يكون بالسمع والطاعة واإلذعان »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (50

 .«ملسو هيلع هللا ىلصألمر النبي 

  أن يقال ملن صنع إليك معروفا:   الصحيح»  خالد اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ ( 53

ألن  (جعل ذلك يف ميزان أعاملك  )وال يقال (جعل ذلك يف ميزان حسناتك)

 .«األعامل فيها احلسنة والسيئة

ال جيوز رسم امليزان عىل الصورة التي يراها »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 52

غريها من أمور الغيب فعىل من فعل ذلك التوبة وعىل من رآها الرصاط و وكذلك

ل عىل اهلل  عز دينه إال أن يتوب ألنه تقوَّ  يفأن ينقضها ويزيلها وصاحبها عىل خطر 

 .«وجل

   بكر الصديق ريض اهلل عنه مسةائل يف أيب  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 55



  قطوف من الفوائد

رة القريش عمرو بن كعب بن أسد بن مُ  اسمه عبد اهلل بن عثامن بن عامر بن -8

 .يف  مرةملسو هيلع هللا ىلص التيمي يلتقي مع نسب النبي 

وهو الصحيح وبعضهم قالوا  (عبد اهلل بن عثامن  )أكثر العلامء عىل أن اسمه -0

 .وهو قول ضعيف (عبد اهلل بن عتيق  )سمها

 وورث ابنه وهوسنَّة  نوأسلم وعمره تسع (قحافة  )عثامن والد أبو بكر اسمه -3

 .حيأب يف اإلسالم يصبح ابنه خليفة وهو أول 

   أليب بكر الصديق وذلك ألمور منها صفةٌ  (عتيق  )اسم -2

 .عتاقة وجهه يف حسنه ومجاله -أ

 .سالمة نسبه من يشء يقدح فيه -ب

 .عتقه من النار -ج

 .ملسو هيلع هللا ىلصولد بعد عام الفيل بعد والدة النبي  -5

 .ذكر ذلك النووي والسيوطي( حديثا: 820) عدد األحاديث التي رواها -6

 نةالسالكتاب و ودل عىل ذلكأمجع املسلمون قطعيا: عىل أنه أفضل الصحابة  -7

 .وآثار السلفالصحيحة 

 .أمجعت األمة قطعيا: عىل أنه أوىل باخلالفة من غريه -2

 .ين وخيشى عىل قائلهمن قال أن غريه أوىل باخلالفة منه فهو أمرا: حمدث بالدِّ  -9

عطى أحكام ين ويُ حيح أن من سبه أو قدح فيه فإنه كافر مرتد عن الدِّ الص -82

 .الردة واملرتد

يكفي من فضائل أيب بكر الصديق أنه سبق يف كل خري وفضيلة جاءت هبا  -88

نةالكتاب و  .السُّ

   اشتهر أبو بكر الصديق بأمور منها -80

 .نصحه لألمة - أ 



  قطوف من الفوائد

 .سعة علمه وهو أعلم رجل من الصحابة -ب

 .رسعة دموع عينيه وصحة بذلك األحاديث -ج

 .( سنة63) ملسو هيلع هللا ىلصتويف وعمره كعمر النبي  -د

مجع بعض العلامء يف فضائل أبو بكر الصديق ومنهم ابن اجلوزي يف جزء  -83

فيه قرابة أربعني حديثا: منها الصحيح  (فضائل أبو بكر الصديق  )مفرد سامه

 .والضعيف

الصديق يف أكثر من أربعني حديثا: مدونة يف بعد التحقيق فإن فضائل أيب بكر  -82

 .الصحيح والسنن واملسانيد واألجزاء احلديثية

 .نفرد عن الصحابة دون غريهاشعر بأنه تفضائل أيب بكر الصديق  ةمن كثر -85

مل حيفظ القرآن   )روى اخلطيب البغدادي بسنده عن حممد بن عبادة أنه قال -86

الصحيح أن   )فقال السيوطي معلقا:  (املأمونمن اخللفاء إال عثامن بن عفان و

 (.بكر الصديق وعيل بن أيب طالب  حفظا القرآن اأب

 يف بيت بنته عائشة ريض اهلل عنها يفملسو هيلع هللا ىلص دفن أبو بكر الصديق بجوار النبي  -87

 (.هة83)سنَّة 

   ملسو هيلع هللا ىلصلف يف وضع قربه بجوار النبي اختُ  -82

 .يض اهلل عنهوعن يسار عمر بن اخلطاب رملسو هيلع هللا ىلص عن يمني النبي  -أ

 .وعمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه عند رجليهملسو هيلع هللا ىلص عند رأس النبي  -ب

وعمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه عن يمينه وهو القول ملسو هيلع هللا ىلص عن يمني النبي  -ج

 .الصحيح

 نبكر الصديق ريض اهلل عنه أول م اسنادها ضعف أن أبإجاءت أحاديث يف  -89

 .ملسو هيلع هللا ىلصيدخل اجلنة بعد النبي 

العلامء والناس واألمة عىل أن  اتفق»  م ابن تيمية رمحه اهللقال شيخ اإلسال -02



  قطوف من الفوائد

عىل  ا: م علياخلالفة أليب بكر ثم عمر ثم عثامن ثم عيل ريض اهلل عنهم ومن قدَّ 

 .«عثامن فهو أضل من محار أهله

بكر الصديق ال جيوز اإلعتامد  جاءت أحاديث موضوعة يف ذكر فضائل أيب -08

 .بيل التوضيح عىل أهنا ال تصحعليها وال روايتها إال عىل س

  مما حيسن قراءته يف ترمجة اخلليفة أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه كتب كثرية منها -00

سد الغابة يف مناقب الصحابة وسري أعالم النبالء واإلصابة يف متييز الصحابة أُ 

 .وغريها

ه ما وفيناه لو تكلمنا عاما: كامال: نذكر فضائل أيب بكر الصديق ريض اهلل عن -03

ملسو هيلع هللا ىلص حبك هلل ولرسوله زداد ازداد حبك له احقه وأن حبُه من اإليامن فكلام 

 .«ين قطءأبف بكر مل يسف»   قالملسو هيلع هللا ىلص  بأن النبي  ولذا جاء حديث

   مسائل يف عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 56

ق بني احلق ق ألنه فرَّ عمر بن اخلطاب القريش معروف ويسمى الفارو -8 

 .والباطل

 أمجعت األمة بأنه يستحق اخلالفة بعد أيب بكر الصديق ريض اهلل عنهام. -0

 عمر بن اخلطاب هو الذي أشار بخالفة أيب بكر الصديق ريض اهلل عنهام. -3

 .حديثا: يف الصحيحني واملسانيد وغريمها (539) روى عمر بن اخلطاب -2

 .لصديق  ريض اهلل عنهامبكر ا ُقرب بجانب أيب -5

 .األحاديث الواردة يف فضائله تزيد عىل أربعني حديثا:  -6

ذهب عمر بن اخلطاب بتسعة أعشار   )ريض اهلل عنهام عبداهلل بن عباسقال  -7

 (.العلم

   شتهر عمر بن اخلطاب بأمور منهاا -2

 .ناه حتى ظهر عىل خديه خطئبكا ةكثر -أ



  قطوف من الفوائد

 .هحيب أن يقف عىل األمر بنفس -ب

 .قوته يف احلق -د

كنا نتحدث بأن الشياطني يف زمن عمر بن اخلطاب )  قال جماهد رمحه اهلل -9

 .(مصّفده وبعد وفاته انترشوا

سنَّة  (63) ملسو هيلع هللا ىلصأبو بكر الصديق وعمر وعيل توفوا وأعامرهم مثل عمر النبي  -82

بضع من أن ال  وقال أهل اللغةسنَّة  إال عثامن بن عفان تويف وعمره بضع وثامنون

 .ثالثة إىل التسعة

   مسائل يف عثامن بن عفان ريض اهلل عنه  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 57

 .أنه أوىل باخلالفة من عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنهام -8

 .أنه رجل ناصح لألمة وسليم الصدر عىل املؤمنني -0

 .ديثا: ( ح826) أنه قليل الكالم وذكر السيوطي أن رواياته -3

 .أنه أول من مجع الناس عىل قراءة واحدة يف القرآن الكريم -2

 .أنه كان حيفظ كتاب اهلل كامال:  -5

 .العطايا  قتطع للناس بام يسمىاأنه أول من  -6

 .نه أول من سن األذآن األول يف يوم اجلمعةأ -7

 .يوم اجلمعةعليه يف الكالم وهو عىل املنرب يف  أنه أول من ُأغلق -2

 ألنه كثري اإليامن والعلم والعمل لكأنه رجل تستحي منه املالئكة والسبب يف ذ -9

 .الصالح

  ريض اهلل عنه هريرة ع أيبم تهأنه كان حيب حقن دماء املسلمني ويف قص-82

يا أمري املؤمنني أدفع عنك   عندما أراد اخلوارج قتل عثامن قال أبو هريرة

 .ن تقتل مؤمنا: هؤالء فقال له أكرس رأس سيفك أتريد أ

 .عثامن بن عفان ريض اهلل عنه يف زمانه أفضل من املالئكة-88



  قطوف من الفوائد

ريض اهلل  قتل عثامن بن عفان ةمن شيوخ البخاري قصوهو  ذكر ابن خياط-80

عندما حورص يف بيته أربعني يوما: ومل خيرج منه دخل رجل عىل عثامن   عنه

ن أباك كان يكرمها دعها فإ  فأمسك بلحيته يريد أن يقتله فقال له عثامن

  فخرج من البيت ودخل أهل البدع وقتلوه وسقط دمه عىل قوله تعاىل

 .وهو يقرأ كتاب اهلل واملصحف بني يديه[ َفَسَيْكِفيَكُهُم اهللُ]

خيشى عليه الردة وحيرش مع  ريض اهلل عنه من خرج بمقتل عثامن بن عفان-83

 .يفة ريض اهلل عنهكام ذكر ذلك حذوإن مل يعارصه املسيح الدجال حتى 

  وسميت وغريه يف الصحيحريض اهلل عنه  وردت فضائل عثامن بن عفان-82

 .«عثامن يف اجلنة»  ملسو هيلع هللا ىلصمنها قوله  (فضائل عثامن)

ريض مل حيصل ألي رجل يف العاملني بأنه تزوج بنتي نبي إال عثامن بن عفان -85

 . عنهمفإنه تزوج رقيه وبعد وفاهتا تزوج أم كلثوم ريض اهللاهلل عنه 

   مسائل يف عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 52

 .عىل أنه رابع اخللفاء الراشدين املهديني أمجعت األمة -8

 .الصحيح أن فضيلته بعد عثامن بن عفان ريض اهلل عنهام -0

 .ملسو هيلع هللا ىلصنقطعت اخلالفة التي أخرب عنها اأنه خليفة وليس بملك وبموته  -3

 .( حديثا: 529) روى ما يقارب -2

 .ر بإمجاع املسلمنياالرافضة غلت فيه وجعلوه إهلا: وهؤالء كفَّ  -5

 .أن كثريا: من فضائل عيل بن أيب طالب وضعوها الرافضة -6

لقد كذب  الرافضة عىل عيل بن أيب طالب وأهل )  قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل -7

 .(يثما يقارب ثالثني ألف حد البيت

 .أنه هو الذي قاتل اخلوارج وقتلوه -2

   شتهر عيل بن أيب طالب بأمرين مهمني ومهاا -9



  قطوف من الفوائد

 .(هنا العلم لو أحد يأخذهب صدره  )قال ألصحابه وهو يرض   سعة علمه  - أ 

فتح خيرب ومل يفتحها قبله أحد وكان يقتل يف   قوته وشجاعته عىل أعداء اهلل -ب 

 .من األعداء املعركة قرابة ستني رجال: 

 عبدالرمحن بن ملجم) الذي قتل عيل بن أيب طالب رجل من اخلوارج يسمى -82

هة( وقال 22)سنَّة  بسيف مسموم وهو خارج يصيل صالة الصبح يف (املرادي

 .(فزت ورب الكعبة)  ابن ملجم عندما قتل عيل ابن أيب طالب

 .كان عيل بن أيب طالب من أفضل القضاة من بني الصحابة -88

احلسن واحلسني   )كان يتزوج النساء وولد له من فاطمة ريض اهلل عنها -80

 (حمّسن بن عيل بن أيب طالب مات وهو صغري  )قال اإلمام أمحد (وحمّسن

نسبة  (نفيةاحلحممد بن   )ويسمى (ا: حممد  )منها أنجبتوتزوج من جارية 

 .ألمه وهو من التابعني وتعّظمه الرافضة

حترير األحكام   )أنصح بقراءة كتاب»  اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ خالد ( 59

لإلمام احلافظ بدر الدين بن مجاعة ففيه أحكام ختص ويل  (وتدبري أهل اإلسةالم

 .«األمر والرعية

   حكم اخلوارج  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 62

 .راأهنم كفَّ   القول األول

 .رابكفَّ  سواأهنم لي  القول الثاين

 .التوقف يف احلكم فيهم  القول الثالث

خوان لنا باألمس قاتلونا إأهنم »  ( قال عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه يف اخلوارج68

 .«ر وال منافقني ألهنم يذكرون اهللااليوم وليسوا بكفَّ 

كل من خرج عىل ويل األمر فهو ظامل ووقع »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 60

 .«الذنوبيف كبائر 



  قطوف من الفوائد

 .«اخلوارج خيتلفون حكام: عن البغاة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 63

احرص عىل أن ترد الناس إىل الدين وال »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 62

 .«ملسو هيلع هللا ىلصتفرح بكفر أحد وال ببدعته وال بفسقه ألن هذا من هدي نبينا حممد 

من مات وليس )  ملسو هيلع هللا ىلصجاء يف احلديث قوله »  اهلل قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه( 65

ويف  (فهف يف جاهلية)  يف رواية (يف رقبته بيعه لذي سلطان مات ميتة جاهلية

 .«(ليس فيه إال جاهلية)  رواية

إذا ُكتب العقد ومل يدخل الرجل   مسألة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 66

وإن دخل ولو حلظة رجم وكذلك  عىل زوجته وزنا فإنه ال يرجم بل جيلد

 .«الزوجة

   يقع حكم الزنا بأمور وهي  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 67

 .قصة ماعز والغامدية  ريض اهلل عنهام  عرتاف مثلاال -8

 .أربعة شهود برؤية الزنا كامال:  -0

 .قرينة يف الزنا وهي محل املرأة -3

مرأة حتمل بال إيالج يف فرجها وذلك اربام »  اهللقال الشيخ خالد اهلويسني حفظه ( 62

بأخذ مني الرجل وإدخاله يف فرجها ألن املني ال يفقد خواصه إال بعد ميض فرتة 

 .«(بأطفال األنابيب)حمدودة مثال ذلك ما يسمى 

 .«ن اآلن أشد من املنافقنيوالعلامني»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 69

ربام رجل ميت ويكون له عمل فيه رياء »  د اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ خال( 72

 .«وذلك بأن يويص امليت قبل موته عىل اخلري واذكروا اسمي  قال اإلمام الذهبي

عالم املوقعني عن ا  )ننصح بقراءة كتاب»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 78

 .«لقيملإلمام ابن ا (صفات املنافقني  )جزء (رب العاملني

استأذن عبد اهلل بن عبد اهلل بن أيب سلول »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 70



  قطوف من الفوائد

 .«ال خري فيه  أن يقتل أباه وقالملسو هيلع هللا ىلص ريض اهلل عنه النبي 

 .«ى وال تتبع جنازتهعزَّ الكافر ال يُ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 73

الواجبات املتحامت   )ننصح بقراءة كتاب»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 72

 .«لإلمام حممد بن عبد الوهاب (عىل كل مسلم ومسلمة

  احلافظ ابن كثري يف البداية والنهايةاهلل يف قوله قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه ( 75

( جنازة ويف يوم 22م يف صالة الفرض الواحدة )قدَّ كان يُ  (هة752)سنَّة  أن يف

شق ذلك عىل الناس وأقاموا يف املساجد يدعون اهلل حتى ُرفع  ( جنازة حتى822)

 .«ما نزل هبم

ن وجها: يف ترجيح احلديث عىل اآلخر فإذا مل وهناك مخس»  ( قال احلازمي رمحه اهلل76

 .«ن ويتوقف فيهاماتتوفر هذه األوجه فيرتك النص

زم توفر أربعة تعارضني يلاملاجلمع بني   قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 77

   أمور

 .ضبط األلفا  -8

 .معرفة صحة احلديث -0

 .ملسو هيلع هللا ىلصمعرفة مراد النبي  -3

 .اإلحاطة بالنصوص -2

 .إذا انتهت هذه األمور األربعة ومل يتضح شيئ فيكون الرتجيح

املدخل إىل علم   )ننصح بقراءة كتاب»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 72

 .«ديااحلافظ احلدَّ  لإلمام (كتاب اهلل عز وجل

وهذا من  (فالن بن فالن  )األفضل قول»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 79

أمحد   مثل والتكريم للوالد وهناك أسامء مركبة أعجمية األوىل تركها باب الربِّ 

 .«حممد بن صالح



  قطوف من الفوائد

طيب يده كان أنس ريض اهلل عنه إذا أصبح »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 22

رواه  ملسو هيلع هللا ىلصلها ألهنا يد مست يد النبي ليصافح الناس وإذا رآه ثابت البناين قبَّ 

 .«البخاري يف األدب املفرد

كتب اجلنة والنار واليوم اآلخر عىل   قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 28

   طريقتني

 .كتب مسنده إما مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة -8

 .كتب غري مسندة -0

   كتب ننصح بقراءهتا وهي  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 20

 .( أثرا: 060أليب الدنيا فهو كتاب مسند فيه ) صفة النار  كتاب -8

لإلمام ابن القيم فهو يشمل مسائل ال  حادي األرواح إىل بالد األفراح  كتاب -0

 .توجد يف غريه

 اأن أب  سنن الرتمذي بسند جيدجاء يف »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 23

هريرة ريض اهلل عنه كان يف وسطه حزام فيه كيس فيه متر ويأكل منه برشط أن ال 

ط منه أثناء الفتنة التي  وال سفر وسقمل يدعه ال حرضسنَّة  يراه وذلك يف عرشين

 .«الصحابة جرت بني

ن أعامرهم عند مجيع اخللفاء الراشدي»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (22

 (23)إال عثامن ريض اهلل عنه تويف وعمره سنَّة  (63)ملسو هيلع هللا ىلص وفاهتم مثل رسول اهلل 

  .«سنة

جاء بعض الرافضة من إيران ومعهم هدايا »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (25

قبل هديتهم أال   فقال الشيخشيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز من سجاد وغريها ل

يتي وهي دعوهتم لإلسالم فرفضوا فرفض الشيخ اهلدية وكان هذا حتى يقبلوا هد

  .«يف املدينة النبوية عندما كان يف اجلامعة اإلسالمية



  قطوف من الفوائد

  شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن بازقال »  اهللقال الشيخ خالد اهلويسني حفظه  (26

  .«اإلرصار عىل حلق اللحية من كبائر الذنوب

بكر الصديق ريض اهلل عنه قبل  ورصح أب»  ظه اهللقال الشيخ خالد اهلويسني حف (67

  .«وفاته أن تكون اخلالفة بعده لعمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه

من قّدم عليا: عىل عثامن فهو أضل من محار »  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل (62

  .«أهله

اجلامعة أن كل من و نةالسمن عقائد أهل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 69

 .«باجلنة فهو يف اجلنةملسو هيلع هللا ىلص شهد له رسول اهلل 

من كل بيت أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 72

    .«صحابهال

 وأول خليفة يرثه أبوه يف اإلسالم هو أب»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 78

  .«هة 97قحافة عام  ووتويف أب مات قبل أبيهبكر الصديق ريض اهلل عنه ألنه 

ملسو هيلع هللا ىلص سالمه سب رسول اهلل إأبو قحافة قبل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 70

لو كان عندي السيف   بكر فقال أبوملسو هيلع هللا ىلص فبلغ ذلك رسول اهلل  فصفعه عند أيب بكر

  .«لقتلته

ق ريض اهلل عنه والده بكر الصدي ورفع أب»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (73

 اأال أخربتني أن أتيه فبايع أب  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو كبري ليبايع رسول اهلل 

وددت أهنا يد عمك أيب طالب لكي تقر   بكر ريض اهلل عنه فقال وأبفبكى  قحافة

  .«عينك يا رسول اهلل

تستحي منه  عثامن بن عفان ريض اهلل عنه»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 72

 . «املالئكة والذي يستحي من اهلل تستحي منه املالئكة

عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ملهم هذه »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 75



  قطوف من الفوائد

 . «األمة وله فضائل عظيمة ولكنها بعد أيب بكر الصديق ريض اهلل عنهام

 طالب ريض اهلل عنه بالعلم شتهر عيل أيبا»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 76

  .«إن هذا فيه العلم لو أحد أخذ منه  وكان يشري إىل صدره ويقول

  .«يوم ُأحد كله أليب طلحة»  بكر الصديق ريض اهلل عنه وقال أب (77

الزبري بن العوام ريض اهلل عنه ابن عم »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 72

  .«الزبرية اسمهايف قرية قريبة من الكويت تويف يف العراق ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

أيب اسم  سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 79

  .«وهو ابن عم عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه (مالك  )وقاص

سعيد بن زيد كان أبوه زيد بن عمرو بن »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 22

لصنم تويف قبل البعثة بخمس سنوات قال  يسجد لصنم وال يأكل ذبيحة يل النةفة

  .«إذا لقيت رسول اهلل فبلغه سالمي  ألبنه سعيد

  .«عبد الرمحن بن عوف أرحم هذه األمة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 28

ذه أبو عبيدة عامر بن اجلراح أمني ه»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 20

  .«األمة

أن خدجية ريض اهلل عنها أفضل   التحقيق»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 23

  .«نساء العاملني

أغلب الصحابة اشرتكوا يف فضل الصحبة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 22

  .«ولكن منهم من متيز عن غريه بفضائل وخصائص

ها هم ؤمجيع األمم السابقة كان علام»  اهلل قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه( 25

  .«ها هم أخيارهاؤأرشارها إال هذه األمة فعلام

  .«ربام تكون النصيحة طريقا: للغيبة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 26

نةمن عرف الكتاب و»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 27   .«وّفق لكل خري السُّ



  قطوف من الفوائد

حيرتمون ويقدرون العلامء ألهنم بعد »  الد اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ خ( 22

  .«األنبياء

ال يقّدم األولياء عىل األنبياء مثل ما يفعله »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 29

  .«الصوفية

ذر للعلامء إذا خالفوا النص ألمور عيقدم ال  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 92

   منها

  .يبلغه النص أنه مل -8

  .أنه قد يبلغه النص ولكن من طريق آخر غري صحيح -0

  .ا: أنه قد يبلغه النص ولكن يراه ضعيف -3

  .ا: أنه قد يبلغه النص الصحيح الرصيح ولكنه يراه منسوخ -2

أنه قد يبلغه النص الصحيح ولكن النص ال ينطبق عىل املسألة ويعود ذلك عىل  -5

  .لنص(فهم ا)الفهم ويسمى 

  .«حقيقة الصوفية أهنم أولياء للشياطني»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (98

عليه  أفضل من جربيلملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 90

  .«كام يف حادثة اإلرساء واملعراج السالم

  .«إمجاع املسلمنيغالة الصوفية كفار ب»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل(  93

  .«صحابة مجيعا: كراماتلمل يكن ل»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 92

  .«ال تلزم الوالية أن تظهر عليه الكرامة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 95

ال ينكر الكرامات إال أهل »  ( قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل96

  .«البدع

يقاس اإليامن والعمل الصالح الظاهر يف »  ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل97

  .«التفريق بني كرامات أولياء الرمحن وأولياء الشيطان



  قطوف من الفوائد

الكرامة تظهر عىل صاحب اإليامن والعمل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 92

 يصاحبها كانت كرامة وإذا النبوة صارت معجزة وإذا ملب االصالح وإذا كان يقارهن

  .«مل يصاحبها اإليامن والعمل الصالح صار استدراجا: من الشيطان

مون أوالدهم أرشاط كان السلف يعلِّ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 99

  .«الساعة وظهور الدجال

   .«الدجال فيه أكثر من أربعني حديثا: »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822

  .«ال تلزم الوالية أن تظهر عليه كرامة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 828

ال ينكر الكرامات إال أهل »  قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل (820

  .«البدع

يقاس اإليامن والعمل الصالح الظاهر يف »  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل (823

  .«بني الكرامات ألولياء الرمحن وأولياء الشيطان قالتفري

الكرامة تظهر عىل صاحب اإليامن »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822

والعمل الصالح وإذا كان يقارنه النبوة صارت معجزة وإذا مل يصاحبها كانت 

  .«كرامة وإذا مل يصاحبها اإليامن والعمل الصالح صار استدراجا من الشيطان

من أدآب طالب العلم إذا أراد أن يسأل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (825

  .«أمامه ا: أو واقف ا: العامل أن يكون جالس

نةحمبة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل(  826 الصحيحة يدل عىل حمبة  السُّ

  .«صاحبها عليه الصالة والسالم

   من عالمات الساعة  حفظه اهلل قال الشيخ خالد اهلويسني (827

  .زخرفة املساجد 

  .عقوق األمهات وتقديم الزوجات عليهن 

  .عقوق األباء وتقديم األصدقاء عليهم 



  قطوف من الفوائد

  .حديث الناس يف املساجد 

  .رقا: إختاذ املساجد طُ  

  .مساعدة املرأة زوجها يف التجارة 

  .خروج الشياطني من البحر يقرؤن القرآن وجيتمعون الناس عليهم 

  .كثرة تلبس اجلن باإلنس 

  .رشب اخلمور 

  .خروج السيارات ووقوفها عند أبواب املساجد 

  .نتشار التجارةا 

  .كتسابهاكثرة املال احلرام يف  

  .ستحالل املعازف واألغاينا 

ل اف والدجال والرمَّ االكاهن والعرَّ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822

  .«ىوالساحر يشرتكون يف املسم

  .«صح أن بعض الصحابة قتلوا السواحر»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 829

رؤية الساحر يف القنوات الفضائية أعظم »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (882

قبل له ق ال تُ ل ومل يصدِّ أق وإذا سمن الذهاب للساحر وينطبق عليه الكفر إذا صدَّ 

  .«صالة أربعني يوما: 

االجتامع سبب لكل خري والفرقة سبب »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 888

  .«لكل رش

فإنه يفوته اليشء  الصغرير إذا تصدَّ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 880

  .«الكثري

عث األنبياء بعد سن األربعني لثبات بُ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (883

  .«لقلبالعقل وا
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وصيتي لطالب العلم أن ال يتصدر »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 882

وعليه بالتأين يف طلب العلم ليثبت العقل والقلب وجيمع بني العلم والعقل 

  .«ويعرف أن العلم بعقله وليس كل يشء يقال وليس كل يشء اليقال

  .«ه كفاهولف إذا تكلم أخبعض الس»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 885

  .«نحن قوم مساكني لو سرت اهلل علينا ال نفضحنا»  ( قال اإلمام أمحد رمحه اهلل886

 ا: ونصفسنَّة  عبداهلل بن عمرصحب نافع »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 887

  .«فبكى خوفا: أن ينقص أو يزيدملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل   فقال مرة

عقيدة الطحاوي لنا فيها إجازة متصلة »  لد اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ خا (882

  .«اإلسناد للطحاوي بيني وبينه عرشون رجال: 

حفظ معاين العبادات يزيد نشاط »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (889

  .«اجلوارح يف الطاعات

فهي  لنرص( مجيع سور جزء عم مكية ماعدا ثالث سور وهي البينة والزلزلة وا802

  .مدنية

  .( سورة37( عدد سور جزء عم )808

  .«العيش وكل ما يعاش فيه فهو معاش  املعاش»  ( قال البغوي رمحه اهلل800

  والليل لباسا: راحة أو موتا:،   النوم سباتا: »  ( قال الشيخ عطية حممد سامل رمحه اهلل803

  .«طالبا: للعيش  والنهار معاشا: ، ساترا: ومرحيا: 

من فقه قارئ القرآن أن اليقف يف صالته عند آية فيها وعيد »  ( اعلم رمحك اهلل802

والتي  (32خاصة إذا كانت اآلية التي بعدها فيها وعد كام يف سورة النبأ آية )

  .«بعدها

يف بطن اره تالست ا: ( تسمى اجلنة لكثرة أشجارها امللتفة حوهلا ويسمى اجلنني جنين805

  .ارهم عن أعني الناسالستتأمه ويسمى اجلن جنا: 
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خلق   براهني البعث أربعة وهي»  ( قال الشيخ عطية حممد سامل رمحه اهلل806

وات واألرض وإحياء األرض بالبنات ونشأة اإلنسان من العدم وإحياء السام

 .«يف الدنيا املوتى

  .وأمثلة خمتلفة متعددة ( براهني البعث كثرية يف القرآن بأساليب807

ا]  قوله تعاىل»  لبغوي رمحه اهلل( قال ا802 احلقب   {53}النَّبأ:[ ََلبِثنَِي فِيَها َأْحَقابا

كل شهر ثالثون يوما: وكل يوم وعرش شهرا:  ااثنسنة  كلوسنة  الواحد ثامنون

  .«كألف سنة

ََلبِثنَِي ]  أن اهلل مل جيعل ألهل النار مدة بل يقال»  ( قال احلسن البرصي رمحه اهلل809

افِيَها   .«فو اهلل ماهو إال إذا مىض حقب دخل اآلخر إىل األبد[ َأْحَقابا

عندما ينفخ يف الصور ينترشون الناس بعدما خيرجون من »  ( اعلم رمحك اهلل832

وإذا خرج إرسافيل ينتظمون يف السري  {1}القارعة:[ َكالَفَراِش املَْبثُوِث ]قبورهم 

ا ]وانتظامهم مثل اجلراد  {119}طه: [َوَج َلهُ ِعَي ََل عِ االدَّ  َيْوَمئٍِذ َيتَّبُِعونَ ] عا ُخشَّ

ُْم َجَراٌد ُمنَْتِشٌ   [عِ اُمْهطِِعنَي إََِل الدَّ *  َأْبَصاُرُهْم ََيُْرُجوَن ِمَن األَْجَداِث َكَأَّنَّ

  .«وهو إرسافيل {9-7}القمر:

ار هو ما اجتمع من صديد أهل الن  قاالغسَّ »  ( قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل838

 .«يواجه نتنهوال ال يستطاع من بردهو بارد ووعرقهم ودموعهم وجروحهم فه

ٍء َأْحَصْينَاُه كِتَاباا]  قوله تعاىل»  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل830 [ َوُكلَّ ََشْ

ٍء َخَلْقنَاُه بَِقَدرٍ  اإِنَّ ]  اللفظ عام يف كل يشء قال تعاىل  {59}النَّبأ:  [ُكلَّ ََشْ

  .«{19}القمر:

ا]  قوله تعاىل»  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل832 ٍء َأْحَصْينَاُه كَِتابا هذه   [َوُكلَّ ََشْ

اآلية فيها أعظم الدالالت عىل قدرته سبحانه وتعاىل وسعة علمه وأن ال يفوته 

  .«يشء قط وأنه يعلم اجلزئيات كعلمه بالكليات
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َجَزاءا ]  تعاىل يف سورة النبأ يف حق الكفارقال »رمحه اهلل  قال عطية حممد سامل ( 835

ا بيان أن النعيم عطاء من   وفق أعامهلم والثاين مجمازاهت  فاألول {52}النَّبأ: [ِوَفاقا

  .«اهلل وتفضل به عليهم

ا]  قوله تعاىل»  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل836   {31}النَّبأ:[ إِنَّ لِْلُمتَِّقنَي َمَفازا

}آل [ ِر َوُأْدِخَل اجَلنََّة َفَقْد َفازَ اَفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّ ]  يف قوله تعاىلاملفاز مفرس 

  .«{192عمران:

  .«ال يقدر اخللق عىل أن يكلموا الرب إال بأذنه»  ( قال مقاتل بن حيان رمحه اهلل837

  .«دخول اجلنة ابتداء: عطاء: من اهلل عزوجل»  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل839

ْْحَنُ  ََل َيَتَكلَُّموَن إَِلَّ ]  قوله تعاىل»  قال الزخمرشي رمحه اهلل( 822 [ َمْن َأذَِن َلُه الرَّ

هذا لشدة هول املوقف وهم أكرم اخللق عىل اهلل وأقرهبم إىل اهلل ال   {39}النَّبأ:

  .«يتكلمون إال من أذن له الرمحن فغريهم من باب أوىل

الواقع أن يوم القيامة يدل أن ال ُسلطة وال سلطان »  ه اهلل( قال عطية حممد سامل رمح828

[ رِ املَِِن املُْلُك الَيْوَم هلل الَواِحِد الَقهَّ ]  ألحد قط وال يكلم اهلل إال بأذنه كام قال تعاىل

  .«{12}غافر:

مثل قوله  ا: النزع جذب اليشء بقوة ويكون معنوي»  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل820

مثل قوله  ا: ويكون حسي {17}احلجر:[ َوَنَزْعنَا َما ِِف ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغل  ]  تعاىل

ُْم َأْعَجاُز َنْخٍل ُمنَْقِعرٍ اَتنِْزُع النَّ ]  تعاىل   .«{51}القمر:[ َس َكَأَّنَّ

النازعات والناشطات هم املالئكة يف قبض »  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل823

 .«ر والنشط بخفة أرواح املؤمننياا: ألرواح الكفَّ األرواح فيكون النزع غرق

 الراجفة وهي األوىل والرادفة  النفختان يف الصور»  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل822

ََمَواِت َوَمْن ِِف ]  وهي الثانية كام يف قوله تعاىل وِر َفَصِعَق َمْن ِِف السَّ َوُنِفَخ ِِف الصُّ

مر:[ هللُ ُثمَّ ُنِفَخ فِيِه ُأْخَرى َفإَِذا ُهْم قَِياٌم َينُْظُرونَ َمْن َشاَء ا األَْرِض إَِلَّ    .«{29}الاُّ
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الصيحة األوىل متيت كل يشء والصيحة الثانية »  ( قال قتادة السدويس رمحه اهلل825

  .«حييا كل يشء بإذن اهلل عز وجل

  .«ن سنةوبني النفختني أربع»  ( قال البغوي رمحه اهلل826

تعاىل أن فرعون مجع بني التكذيب اهلل ذكر »  طية حممد سامل رمحه اهلل( قال ع827

َها  * َوَلَقْد َجاَء َآَل فِْرَعْوَن النُُّذرُ ]  والعصيان كام قال تعاىل ُبوا بَِآَياتِنَا ُكلِّ َكذَّ

  .«{15-11: }القمر[ َفَأَخْذَناُهْم َأْخَذ َعِزيٍز ُمْقَتِدرٍ 

  .«عقوبة يعترب هبا الغري  النّكال»  اهلل( قال عطية حممد سامل رمحه 822

  .«الظلمة والنور ينزالن من السامء»  ( قال البغوي رمحه اهلل829

سمي يوم القيامة بالطامة ألهنا تطم عىل كل هائلة من األمور »  ( قال البغوي رمحه اهلل852

  .«فتعلوا فوقها وتغمر ما سواها والطامة عند العرب الداهية التي ال تستطاع

  .«جعلها طاعةاالدنيا ساعة فأن »  ( اعلم رمحك اهلل858

الطلب لقاح اإليامن فإذا اجتمع اإليامن والطلب »  ( قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل850

  .«أثمر العمل الصالح

حسن الظن باهلل تعاىل لقاح االفتقار واالضطرار »  ( قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل853

  .«تمعا أثمر إجابة الدعاءإليه فإذا اج

اخلشية لقاح املحبة فإذا اجتمعا أثمر امتثال »  ( قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل852

  .«األوامر واجتناب النواهي

لقاح اإلخالص ملسو هيلع هللا ىلص صحة اإلقتداء بالرسول »  ( قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل855

   .«فإذا اجتمعا أثمر قبول العمل

  .«من مل ينتفع بعينه مل ينتفع بإذنه»  ابن القيم رمحه اهلل( قال اإلمام 856

للعبد سرت بينه وبني اهلل وسرت بينه وبني الناس »  ( قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل857

  .«فمن هتك السرت الذي بينه وبني اهلل هتك اهلل السرت الذي بينه وبني الناس
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عة الوقت أشد من املوت ألن إضاعة إضا»  ( قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل852

  .«قطعك عن اهلل والدار اآلخرة واملوت يقطعك عن الدنيا وأهلهايالوقت 

خيرج العابد من الدنيا ومل يقض وطره من شيئني »  ( قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل859

  .«ه عىل ربهئه عىل نفسه وثنائبكا

ملحدثون عىل جواز ذكر هذه األوصاف إذا ا اتفق»  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل862

واألعور وهذا  شاألعمى واألعرج واألعم  كانت للتعريف ال للتنقيص فيقال

  .«فيه مصلحة يف ترمجة الرجال يف السند

كيف يلقب »  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي رمحه اهلل868

 ؟{11:}احلجرات[ َوََل َتنَاَبُزوا بِاألَلَْقاِب ]  يف سورة عبس وقد قال اهلل تعاىل (األعمى)

وقطع كالمه ألنه ال ملسو هيلع هللا ىلص اإلشعار أنه معذور عند قدوم ابن أم مكتوم للنبي   قال

  .«به مع صناديد الكفار وإال ما قاطعه يرى ما هو منشغال: 

( أمجع املفرسون عىل أن سبب نزول سورة عبس قصة عبد اهلل بن أم مكتوم ريض اهلل 860

  .عنه

يقول ألبن ملسو هيلع هللا ىلص بعد نزول سورة عبس كان النبي »  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل863

  .«وقد استخلفه عىل املدينة يف حجة الوداع (من عاتبني فيه ريبمرحبا  ب)  أم مكتوم

مل ييسء إىل عبداهلل بن ملسو هيلع هللا ىلص الذي يظهر أن النبي »  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل863

ب جبينه حركة مرئية ال يشء يسمعه كل ما كان منه أنه قطَّ أم مكتوم يف نفسه ب

  .«مسموعة واألعمى مل ير هذه احلركة

  فقال ؟همؤأهم سادة القوم أم ضعفاملسو هيلع هللا ىلص تباع حممد ا( قال هرقل أليب سفيان عن 862

ألهنم أقرب للفطرة وأبعد   قال العلامء .تباع الرسلاهكذا هم   فقال .همؤضعفا

  .يس فيهم حرص عىل الدنياعن السلطان واجلاه ول

تعددت الفاكهة واحلدائق امللتفة من أهنام »  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل865
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  .«يشرتكان يف األصل املاء من السامء والرتبة من األرض

 له القلوب أسامء يوم القيامة كثرية وعظيمة ما تلنيِّ أن »  ( اعلم رمحك اهلل866

  .«القاسية

  .«املثقلة بالرتاب حتى املوت  املوؤدة»  مد سامل رمحه اهلل( قال عطية حم867

   سبب وأد البنات عند اجلاهلية  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل862

  .خوف الفقر أو الفقر -8

  .ة وغريةمحيَّ  -0

أن   سمعت شيخنا الشنقيطي رمحه اهلل يقول»  ( قال حممد عطية سامل رمحه اهلل869

اة حجة عىل اإلنسان كالرسالة والنذارة سواء بسواء قال اهلل العمر وزمن احلي

َر َوَجاَءُكُم النَِّذيرُ ]  تعاىل ُر فِيِه َمْن َتَذكَّ ْرُكْم َما َيَتَذكَّ   .«{37}فاطر: [َأَوََلْ ُنَعمِّ

َفإَِذا ]  االنفراج قال تعاىل  اإلنفطار والتشقق»  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل872

ََمُء ُفِرَجْت *  ُطِمَسْت النُُّجوُم    .«{9-9}املرسالت:[ َوإَِذا السَّ

ََمُء اْنَفَطَرْت ]  قيل يف قوله تعاىل»  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل878 [ إَِذا السَّ

ْت ]  وقوله تعاىل {1}االنفطار: ََمُء اْنَشقَّ أهنا تتشقق هيبة من  {1}االنشقاق:[ إَِذا السَّ

  .«اهلل عز وجل

َرْت ]  قوله تعاىل»  البغوي رمحه اهلل( قال 873 َمْت َوَأخَّ   {2:}االنفطار[ َعلَِمْت َنْفٌس َما َقدَّ

  .«ماقدمت من عمل صالح أو يسء

[ َوإَِذا الُقُبوُر ُبْعثَِرْت ]  قوله تعاىل»  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل872

[ ْعَلُم إَِذا ُبْعثَِر َما ِِف الُقُبورِ َأَفََل يَ ]  يبعثر ما فيها كام يف قوله تعاىل  {1}االنفطار:

ا ]  ورسعة انتشارهم قال تعاىل {9}العاديات: اعا َيْوَم ََيُْرُجوَن ِمَن األَْجَداِث ِْسَ

ُْم إََِل ُنُصٍب ُيوفُِضونَ    .«{13}املعارج:[ َكَأَّنَّ

مما يشهد عىل حسن خلق اإلنسان وكامل »  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل875



  قطوف من الفوائد

 .«{1}التِّني:[ َلَقْد َخَلْقنَا اإِلْنَساَن ِِف َأْحَسِن َتْقِويمٍ ]  قوله تعاىلصورته 

اختالف الصور إنام هو من اآليات واالبتداء من »  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل876

ُرُكْم ِِف األَْرَحاِم َكْيَف َيَشاءُ ]  الرحم قال تعاىل  {2}آل عمران:[ ُهَو الَِّذي ُيَصوِّ

رُ ]  تعاىلوقال  ُق الَباِرُئ املَُصوِّ
ويف اختالف الصور  {51}احلرش:[ ُهَو اهللُ اخَلالِ

  .«عىل تشاهبا من أعظم آيات اهلل تعاىل

اإلنسان حماسب عىل اهلمز والغمز واللمز واللفظ وكل أن »  ( اعلم رمحك اهلل877

  .«اهلل تعاىل يف كتابه العظيم ههذا ذكر

غالبا: ما يكون األسلوب يف القرآن مقابلة »  محه اهلل( قال عطية حممد سامل ر872

  .«الفريقني أهل اجلنة وأهل النار وما هلام

التنقيص من الطفيف وهو اليشء   التطفيف»  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل879

  .«القليل

( كان عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه يتجول يف أسواق املدينة ويتفقد املكيال 822

 اال متنع عنَّ   ان وخُيرج من السوق من جيد مكياله أو ميزانه ناقص ويقولوامليز

  .املطر

قد ورد ذكر الكيل والوزن واحلث عىل العناية »  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل828

  .«األنعام وهود واإلرساء والرمحن واحلديد  هبام يف عدة مواطن وهي يف ست سور

عد فراغي من البحث يف سورة املطففني رأيت يف املنام ب»  ( قال عطية حممد سامل820

أن التطفيف املكيال   شيخنا الشنقيطي وبعد أن ذهب عني سمعت من يقول يل

  .«وامليزان يدخالن يف الربا فبعد ما حتققت من املسألة أدخلتها يف البحث

إِنَّ كِتَاَب  َكَلَّ ]  قوله تعاىل»  بن العاص ريض اهلل عنهام و( قال عبد اهلل بن عمر823

نيٍ االُفجَّ  هي األرض السابعة السفىل وفيها أرواح   {7}املطَّففني: [ِر َلِفي ِسجِّ

 .   «راالكفَّ 



  قطوف من الفوائد

  .«هو أرشف رشاب ألهل اجلنة وأعاله  التسنيم»  ( قال البغوي رمحه اهلل822

 رشاب  {57ففني:}املطَّ [ َوِمَزاُجُه ِمْن َتْسنِيمٍ ]  قوله تعاىل»  ( قال البغوي رمحه اهلل825

ينصب عليهم من علو يف غرفهم ومنازهلم وأصل الكلمة السنام العلو ويقال 

  .«لليشء املرتفع سنام ومنه سنام البعري

سعي اإلنسان وجهده يف األمر من اخلري والرش   الكدح»  ( قال البغوي رمحه اهلل826

  .«حتى يكدح ذلك فيه أي يؤثر

اجلمهور   املذاهب األربعة يف وقت املغرب»  اهلل( قال عطية حممد سامل رمحه 827

عىل أن وقت املغرب عند غروب الشمس إىل غياب ( مالك والشافعي وأمحد)

  .«أن الشفق البياض الذي بعده أيب حنيفة الشفق األمحر وقول

ْيِل َوَما َوَسَق ]  قوله تعاىل»  ( قال البغوي رمحه اهلل822   املعنى  {17}االنشقاق:[ َواللَّ

والليل وما مجع وضم وما كان بالنهار منترشا: من الدواب وذلك أن الليل إذا أقبل 

  .«آوى كل يشء إىل مأواه

مجع خد وهو الشق الطويل يف   األخدود»  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل829

  .«األرض

يوم الومة يوم القيا  يف سورة الربوج اليوم املوعود»  رمحه اهلل ( قال عطية حممد سامل892

وهذا قول أيب هريرة وعيل بن أيب يوم عرفة   يوم املشهوداليوم اجلمعة و  الشاهد

  .«طالب ريض اهلل عنهام

ى املؤمنني أصحاب األخدود أن قبض أن اهلل نجَّ »  ( قال أنس بن الربيع رمحه اهلل898

  .«أرواحهم قبل أن يلقوا يف النار

 سورة الربوج يف[ الَعِزيِز احَلِميدِ ]  تفيد صفة  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل890

   أمرين مها

َوُهَو الَغُفوُر ]  أن املؤمنني آمنوا رغبة ورهبة وذلك رغبة يف قوله تعاىل -8



  قطوف من الفوائد

َك َلَشِديٌد ]  ورهبة يف قوله  تعاىل {11}الربوج:[ الَوُدودُ  [ إِنَّ َبْطَش َربِّ

  .{15}الربوج:

  .{11}الربوج:[ ُثمَّ ََلْ َيتُوُبوا]  هلل وذلك بقوله تعاىلأن ال ييأس الكفار من رمحة ا -0

الَعِزيِز ]  اإلتيان بصفة  يف سورة الربوج»  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل893

  .«إشعار بأنه سبحانه وتعاىل قادر عىل نرصة املؤمنني واالنتقام من الكافرين[ احَلِميدِ 

  .«كل زعم يف القرآن فهو بمعنى كذب»  هامريض اهلل عن عبداهلل بن عباس( قال 892

يف سورة الربوج بعد عرض قصة األخدود التي »  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل895

فيها تسلية للمؤمنني وتثبيت هلم وزجر للكافرين ذكر قصة فرعون وثمود ألن 

يف يف قصة أصحاب األخدود مشاهبة ومشاكلة جيتمعان  مبينهام وبني امللك والغال

 . «التكذيب والعنادالكفر 

ة:[ َوَما َأْدَراكَ ]  كل ما يف القرآن»  ( قال اإلمام القرطبي رمحه اهلل896 فقد  {3}احلاقَّ

 . «مل خيرب به[ َوَما ُيْدِريَك ]  كل ما يف القرآنوأخرب به اهلل 

 ثالثة ورد يف القرآن يف[ َوَما ُيْدِريَك ]  قوله»  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل897

  .«مواضع يف سورة األحزاب وسورة الشورى وسورة عبس

( 83)ورد يف القرآن [ َوَما َأْدَراكَ ]  قوله تعاىل»  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل892

املرسالت اإلنفطار والبلد   والسّور هي مرة كلها أخرب هبا اهلل إال يف سورة احلاقة

  .«زةوالقدر والقارعة والتني والطارق واهلم

  .«من اهلل يفيد التحقيق (لعل  )قول»  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل899

املالحظ أن كلها يف [ َوَما َأْدَراكَ ]  ه تعاىلقول»  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل022

  .«جزء عم وخاصة يف قصار السور

     



  قطوف من الفوائد

 اجلزء اخلامس

  .«فهو طارق النجم يظهر بالليل وكل ما أتاك ليال:   رقالطا»  ( قال البغوي رمحه اهلل8

  .«العرب إذا أطلقوا النجم فيكون نجم الثريا»  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل0

َفْلَينُْظِر اإِلْنَساُن ِممَّ ]  تعاىل يف سورة الطارققال »رمحه اهلل  ( قال عطية حممد سامل 3

  .«دم وذريته إال آدم وحواء وعيسىهذا عام لبني آ {2رق:ا}الطَّ [ ُخلَِق 

أقسم اهلل بالسامء والنجم الطارق لعظم أمرمها وكرب خلقهام »  كثر من املفرسينأ( قال 2

ِع النُُّجومِ ]  كام قال تعاىل
  .«{72}الواقعة:[ َفََل ُأْقِسُم بَِمَواقِ

ارة الرسائر فرائض األعامل كالصوم والطه»  ( قال عطاء بن أيب رباح رمحه اهلل5

صمت   والصالة وغسل اجلنابة فإهنا رسائر بني العبد وربه فلو شاء العبد أن يقول

  .«وهو مل يصم وصليت وهو مل يصل

احلج واجلهاد ماضيان مع أويل األمر من املسلمني برهم »  ( قال الطحاوي رمحه اهلل6

  .«وفاجرهم إىل قيام الساعة ال يبطلهام شيئ وال ينقضهام شيئ

جعلفها ا»  قال {71}الواقعة:[ َربَِّك الَعظِيمِ اسم َفَسبِّْح بِ ]  ملا نزلتملسو هيلع هللا ىلص  ( روي أنه7

  .«يف ركفعكم

  .األصل يف الركوع التسبيح والتعظيم ويف السجود التسبيح والدعاء( 2

   أقسام الناس املدعوين  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي رمحه اهلل9

  .مقطوع بنفعه -8

  .مقطوع بعدم نفعه -0

 .حمتمل نفعه أو عدم نفعه -3

  .«هو التنزيه عن كل ماال يليق  معنى التسبيح»  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل82

  إهنا تنفع املؤمنني قال تعاىل  احلكمة من الذكرى»  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل88



  قطوف من الفوائد

ْكَرى َتنَْفُع املُْؤمِ ] ْر َفإِنَّ الذِّ   .«{22}الذاريات:[ ننِيَ َوَذكِّ

اسم أسند اهلل عز وجل الفالح إىل من تزكى وذكر »  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل80

ِه َفَصّلَّ اسم َوَذَكَر  * َقْد َأْفَلَح َمْن َتَزكَّى]  ربه فصىل بقوله فاسند اهلل  }األعىل{ [َربِّ

َوَلْوََل َفْضُل اهلل َعَلْيُكْم ]  عز وجل يف غريه هذه اآلية أن التزكية باملشيئة قال تعاىل

ُتُه َما َزَكا  اَوَرْْحَ   عن تزكية النفس بقوله تعاىل ىوهن {51}النور:[ ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد َأَبدا

وا َأْنُفَسُكمْ ]   .«{35}النَّجم: [َفََل ُتَزكُّ

عوامل   قسوة القلب وطول األمد والتسويف»  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل83

  .«عوامل أساسية إليثار اآلخرة  اسية للغفلة وإيثار الدنيا وأما اخلشية والذكرأس

ُصحف إبراهيم كانت أمثاال: وصحف موسى »  ( قال اإلمام القرطبي رمحه اهلل82

  .«كانت مواعظ

  .«الكتب الساموية بينهام ترابط»  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل85

أثرنا احلياة الدنيا عىل اآلخرة  أتدرون مل  »  اهلل عنه ريض( قال عبد اهلل بن مسعود 86

ل لنا فيها طعامها ورشاهبا ونساؤها وملذاهتا جِّ حرضت إلينا وعُ ألن الدنيا أُ 

  .«جلواآلخرة نعتت لنا وزويت عنا فأحببنا العاجل وتركنا اآل

فهامية يف سورة الغاشية است (هل  )قوله تعاىل»  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل87

 .«(قد  )يف سورة اإلنسان بمعنى (هل  )للفت األنظار وشد االنتباه وقوله تعاىل

يعٍ  َلْيَس هُلْم َطَعاٌم إَِلَّ ]  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال عبد الرمحن بن زيد 82 [ ِمْن ََضِ

إما يف الدنيا فالرضيع شوك يابس ليس فيه ورق ويف اآلخرة شوك من   {2}الغاشية:

  .«النار

 {15}الغاشية:[ فِيَها َعنْيٌ َجاِرَيةٌ ]  قوله تعاىل»  ( قال عطية حممد سامل رمحه اهلل89

ٌر َمْرُفوَعةٌ ]  وقوله تعاىل لداللة القسمني يف نعيم اجلنة  {13}الغاشية:[ فِيَها ُْسُ

  .«رسر وسكن  عيون ونزهة والثانية  األول



  قطوف من الفوائد

اون الناس يف الصالة وعدم أسباب هت  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل02

   اخلشوع فيها سببان رئيسيان

  .قلة اإلخالص هلل تعاىل -8

  .ملسو هيلع هللا ىلصتباع للنبي قلة اال -0

من عالمة قوة اإليامن حب الصالة »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل08

والتهافت إليها ومن عالمة ضعف اإليامن أن جتد الرجل متهاونا: متكاسال: عن 

  .«الصالة

نةمن »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل00 أن يصيل العبد عىل الرمل  السُّ

 .«أو عىل سجادة صافية من النقوش واخلطوط (الرتاب)

الذي يواظب عىل اإلمامة من أجل »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل03 

يف  عبدالوهابجدد حممد بن ه بعض العلامء من الرشك قال العالمة املالراتب عدَّ 

وساق فيه قوله  (من الرشك إرادة اإلنسان بعمله الدنيا  )كتاب التوحيد باب

ْم فِيَها َوُهْم فِيَها ََل ]  تعاىل ْنَيا َوِزينَتََها ُنَوفِّ إَِلْيِهْم َأْعََمهَلُ َمْن َكاَن ُيِريُد احَلَياَة الدُّ

الدرهم تعس تعس عبدالدينار تعس عبد»  ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  {12}هود:[ ُيْبَخُسونَ 

 .«احلديث ....نتقشانتكس وإذا شيك فال اعبداخلميلة تعس عبداخلميصة تعس و

يقول اإلمام املجدد حممد بن عبدالوهاب »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل02

  .«التلفظ بالنية بدعة

بية عند التل (لبيك اللهم لبيك  )قول احلاج»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل05

هذا ليس من التلفظ بالنية وإنام هو من ذكر  (اللهم منك ولك  )وعند الذبح

 .«النسك واإلخبار به

 (سنة 952)لو بحث الناس يف عمر نوح »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل06 

  .«عن مرشوعية التلفظ بالنية مل جيدوا لذلك دليال: 



  قطوف من الفوائد

يؤم القفم أقرؤهم لكتاب : )ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل07

فيه دليل عىل أن العربة ليست باألكثر حفظا: وإنام األفضل من حيث  (....اهلل

اإلتقان للقرآن ولو كان حيفظ قليال: فقد يكون الشخص حافظا: للقرآن كامال: 

نه ال يوضع يف اإلمامة إذا وجد من هو أفضل منه ولو كان إولكنه كثري اللحن فيه ف

 .«احلفظ قليل

ََلَة َتنَْهى َعِن ]  تعاىل يف قوله ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل02 إِنَّ الصَّ

وال يمكن واهلل أن تكون الصالة كام »  {12}العنكبوت:[ ... اَليةالَفْحَشاِء َواملُنَْكِر 

  .«ملسو هيلع هللا ىلصأخرب اهلل تعاىل يف اآلية إال إذا كانت وفق صالة النبي 

حكم تسوية الصفوف واجبة وقد بوب هلا »  اهلويسني حفظه اهلل ( قال الشيخ خالد09

 .«أثم من مل يتم الصف يف صحيحهالبخاري 

إن احلكمة من رفع اليدين عند   قال العالمة ابن القيم رمحه اهلل يف بدائع الفوائد (32

   التكبري

  .زيادة يف احلسنات وهو نقل عن بعض السلف -8

  .زينة ومجال للصالة -0

   مواضع رفع اليدين يف الصالة أربعة  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 38

  .عند الركوع -0                      .عند تكبرية اإلحرام-8

  .عند القيام من التشهد األول -2                  .عند الرفع من الركوع -3

ح الذي جاء عن عائشة حديث االستفتا»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل30

بنت الصديق ريض اهلل عنهام ضعيف ولكنه ثبت عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل 

  .«(.... احلديث سبحانك اللهم)  عنه باللفظ نفسه عند مسلم يف صحيحه

أنه كان يرى من ملسو هيلع هللا ىلص من معجزة النبي »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل33

  .«هذا مقيد يف الصالة فقط  مطلق وقيلهذا   خلفه كام يرى من أمامه قيل



  قطوف من الفوائد

ستجب والقول االلهم   أي (آمني)معنى »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 32

 ملسو هيلع هللا ىلصمن أسامء اهلل ضعيف جدا: وروى البيهقي بسند فيه ضعف أن النبي اسم بأنه 

  .«حتى يرتج املسجد (آمني)قال الصحابة خلفه  يف الصالة. (آمني  )كان إذا قال

أنه كان يقرأ يف صالة ملسو هيلع هللا ىلص صح عن النبي »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 35

الفلق والناس والزلزلة ولكن   ل وصح عنه أنه قرأ بسورالفجر من طوال املفصَّ 

  .«هذا قليل جدا: وأكثر قراءته التطويل

لفجر أنه كان يقرأ يف املسو هيلع هللا ىلص كان من هديه »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 36

 .«آية (822)إىل  (62)بمقدار 

صح عن أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه أنه »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 37

  .«كان يقرأ يف صالة الفجر بسورة البقرة

كان عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه يقرأ يف »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 32

  .«وتارة بسورة النحل وتارة بسورة اإلرساءصالة الفجر تارة بسورة يوسف 

الرفع من  يفملسو هيلع هللا ىلص األلفا  الواردة عن النبي   قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 39

   ربنا ولك احلمد هي  الركوع

          .ربنا ولك احلمد -0                                          .ربنا لك احلمد -8

  .اللهم ربنا ولك احلمد -2                                 اللهم ربنا لك احلمد  -3      

نةمن »  ال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهللق( 22 لإلمام  (سمع اهلل ملن محده  )قول السُّ

  .«لإلمام واملأموم واملنفرد (ربنا ولك احلمد  )واملنفرد وقول

احلكمة من السجود عىل أطراف القدمني »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 28

  .«حتى يتجه اجلسد كله إىل اهلل تعاىل

من أركان الصالة كلها أعضاء السجود »  ل الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهللقا( 20

اجلبهة واألنف واليدان والركبتان وأطراف أصابع القدم وهذه   وهي مخسة أعضاء



  قطوف من الفوائد

تل السجود اختل الركن وإذا األعضاء لو أسقط عضو منها اختل السجود وإذا اخ

 .«الركن بطلت الصالةاختل 

  يف صالة الظهر إذا أشتد احلر أن السنة»  هلويسني حفظه اهللقال الشيخ خالد ا( 23

  .«يربد هبا أي يؤخرها إىل أن ختف شدة احلرارة

يف صالة العرص التعجيل فيها وقدر  نةالس»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 22

  .«آية وكذلك املغرب (02)بعض السلف بمقدار 

يف صالة العشاء التأخري فقد كان  نةالس»  ه اهللقال الشيخ خالد اهلويسني حفظ( 25

 . «يؤخرها حتى جيتمع الصحابةملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 وذلكملسو هيلع هللا ىلص ثابتة عن النبي سنَّة  جلسة اإلسرتاحة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 26

 .«ملا جاء يف حديث مالك بن احلويرث ريض اهلل عنه ففيه إثبات جلسة اإلسرتاحة

نةصالة املرأة يف املسجد ليست من »  لد اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ خا( 27  السُّ

  .«واليوم ال يستحب صالة املرأة يف املسجد وذلك خشية الفتنة هبا

  .«الطمأنينة ركن يف مجيع الصالة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 22

   قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 29

   ي به ثالثة أمورالسالم يف الصالة ينو

  .هالسالم عىل من بجوار -8

  (.املالئكة)السالم عىل احلفظة  -0

 .اخلروج من الصالة -3

احلكمة من ختم الصالة بالسالم يقول »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 52

إن احلكمة من ختم الصالة بالسالم أنه   اإلمام ابن القيم رمحه اهلل يف بدائع الفوائد

السالم عليكم ورمحة   )اهلل فقالاسم وختمها ب (اهلل أكرب  )اهلل فقالاسم أها ببد

 .«وحتى تصحبه السالمة من الصالة إىل الصالة األخرى (اهلل



  قطوف من الفوائد

   مسائل يف دعاء القنوت  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 58

  .ان منضبطا: إذا دعت احلاجة وك (احلاكم)ال يشرتط يف دعاء القنوت إذن اإلمام  -8

  .يف دعاء القنوت الصالة عىل نفسه يف غري صالة الوترملسو هيلع هللا ىلص مل يصح عن النبي  -0

  .يف مجيع الصلواتملسو هيلع هللا ىلص ثبت القنوت عن النبي  -3

جواز الدعاء عىل املرشكني بذكر أسامئهم وذلك ملا أخرج البخاري ومسلم عن  -2

بن هشام وعتبة  دعا عىل أيب جهلملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  ريض اهلل عنه عبداهلل بن مسعود

  .بن ربيعة وأمية بن خلف وعقبة بن أيب ُمعيط

كره داخل املسجد وتشتد فرقعة األصابع تُ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 50

  .«الكراهة يف الصالة وبعدها

ليس كل فعل حمرم يف الصالة يبطلها مثل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 53

 .«ةالكالم يف الصال

جتوز احلركة يف الصالة النافلة ملصلحة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 52 

كان يغمز عائشة ريض اهلل عنها يف قدميها إذا أراد السجود ملسو هيلع هللا ىلص بدليل أن النبي 

أنه محل أمامة ريض اهلل عنها وهو يصيل ملسو هيلع هللا ىلص فرتفع قدميها ليسجد وأيضا: صح عنه 

  .«ريض اهلل عنها وهو يف الصالة وأيضا: صح أنه فتح الباب لعائشة

عن الذي يرفع ملسو هيلع هللا ىلص إن الذين قالوا يف قوله »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 55

بأن التحويل هنا معنوي  (حيّفل اهلل رأسه رأس محار أو كلب)  رأسه قبل اإلمام

 .«ةوواضح ةظاهرخمالفته فيه ليس بحيس فهذا غري صحيح ألن 

إذا أخطأ املأموم خلف إمامه فال يلزمه »  اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ خالد ( 56

عل اإلمام )  ملسو هيلع هللا ىلصسجود سهو ولو بعد الصالة لقوله  ..... .ليؤتم بهإال ما ج 

  .«(احلديث

ثن ظهره العلامء إن املأموم ال يتحرك وال يُ »  اهللقال الشيخ خالد اهلويسني حفظه ( 57



  قطوف من الفوائد

أو سجوده واستثنى بعضهم إذا كان  يف ركوع أو سجود حتى يتم اإلمام ركوعه

  .«اإلمام يرسع يف الصالة ومثل هذا اإلمام ال يمّكن من إمامة املسلمني يف الصالة

قتداء باإلمام يكون يف األفعال فقط إن اال»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 52

  .«دون األقوال

إلمام صالته جالسا: لزم أن فتتح ااإذا »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 59

 املأموم بني اجللوس أو املأمومون خلفه جلوسا: وإن افتتحها قائام: ثم جلس ُخريِّ يصيل 

 .«الوقوف

نبوية مؤكدة مأجور سنَّة  الصالة بالنعلني»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 62

 .«عليها

مستحبة وردت يف سنَّة  لوسا: اإلنتعال ج»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 68 

 . «من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنهماجه  وابن الرتمذي

 ؟ حتية املسجد يف أوقات النهيصىلَّ هل تُ   قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 60

   خالف بني أهل العلم وحاصل كالمهم قوالن

س حتى يصيل إذا دخل أحدكم املسجد فال جيل»  ملسو هيلع هللا ىلصاجلواز املطلق لقوله   األول

  .إن احلديث مطلق يف سائر األوقات  فقالوا «ركعتني

ال صالة بعد الصبح حتى »  ملسو هيلع هللا ىلصقوله  املنع املطلق وذلك ألدلة عديدة منها  الثاين

  ريض اهلل عنه قال عبداهلل بن عباسما ثبت عند مسلم عن و .«تطلع الشمس

أنه إذا ( هيمكنت أرضب أنا وعمر الذين كانوا يصلون بعد العرص عىل أيد)

  .تعارض أمر وهني ُقّدم النهي

حتية املسجد يف   صالة اإلستخارة مثل»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 63

وأما إذا كسفت الشمس بعد العرص مثال: الصحيح أنه يصيل وذلك لوجود احلكم 

  .«األمر بالصالة



  قطوف من الفوائد

   الصالة يف أوقات النهياحلكمة من منع   قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 62

أن املرشكني يسجدون عند طلوع الشمس وعند غروهبا والرشيعة منعت  -8

  .الصالة يف هذه األوقات محاية جلناب التوحيد

  .حتى يكون إقبال اإلنسان عىل الصالة يف غري هذه األوقات أقوى وأحب -0

 عىل ملا صىلَّ ملسو هيلع هللا ىلص لنبي روى ابن جرير أن ا»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 65

  .«يب بن سلول أسلم ألف منافق و إسناده حسن صحيحبن أُ اعبداهلل 

   السمر اجلائز بعد العشاء يف ثالثة  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 66

  .السمر مع العلم -8

  .السمر مع الضيف -0

 .السمر مع األهل يف املباح -3

وصية لكل إمام خياف حينام يقف أمام »  ه اهللقال الشيخ خالد اهلويسني حفظ( 67

 .«أن يتقي اهلل تعاىل وأن يكون تعظيمه هلل ال يكون للمخلوقني  املصلني ألداء الصالة

   الذين يسقط عنهم الطواف أربعة  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 62

       .النفساء -0        .احلائض -8

  .راد اإلستيطان بمكةمن أ -2        .أهل مكة -3

طواف الوداع ليس من أعامل احلج وال »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 69

  .«يلزم أهل مكة

يف ملسو هيلع هللا ىلص مع النبي  نَّ حائض كُ  (6222)»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 72

  .«عائشة ريض اهلل عنها حجة الوداع كام أخربت أم املؤمنني

يعترب حلقا: ال  (صفرا: )إزالة الشعر باملكينة »  د اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ خال( 78

  .«تقصريا: 

أنه كان يقول يف الرد ملسو هيلع هللا ىلص ثبت عن النبي »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 70



  قطوف من الفوائد

  .«وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته ومغفرته  عىل السالم

   عىل فرض السالماألدلة   قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 73

كتبت له  (السالم عليكم: )إذا قال الرجل»  قالملسو هيلع هللا ىلص روى أبو داود أن النبي  -8

ن حسنة وكتبت له عرش (السالم عليكم ورمحة اهلل: )عرش حسنات وإذا قال

  .«كتبت له ثالثفن حسنة (السالم عليكم ورمحة اهلل   وبركاته: )وإذا قال

ذا حال بينك وبني أخيك شجر أو حجر أو إ)  قالملسو هيلع هللا ىلص روى أبو داود أن النبي  -0

  .(جدار فسلم عليه

   أربعة ال بد أن تتوفر يف املجاهد  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 72

  (.الفرار)عدم اإلدبار  -2        .اإلقبال -3        .اإلحتساب -0    .الصرب -8

له من أول قطرة من دمه كل  الشهيد يغفر»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 75

  .«ينيشء إال الدَّ 

  .«الشجاعة هي أال حتدث نفسك باهلزيمة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 76

جماهد بن جرب ريض اهلل عنه أحد التابعني »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 77

 .«مات وهو ساجد

ماذا   ُسئل ابن عساكر عند اإلحتضار»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 72

  .«وجنات وأهنار لكالم فكتب عىل األرض روح ورحيانفلم يستطع ا ؟ترى

دخل عىل ملسو هيلع هللا ىلص روى الرتمذي أن النبي »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 79

ما   ملسو هيلع هللا ىلصأرجو رمحة اهلل وأخشى ذنويب فقال   فقال ؟ماذا ترجف  شاب حيترض فقال

  .«نه اهلل مما خيا  وأعطاه ما يرجفهال أم  يف عبد إ اجتمعن

ذكر أهل السري أنه ملا مات أبو هلب ما »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 22

  .«استطاع أهله أن يدفنوه من شدة نتن رحيه فصاروا يرمونه باحلجارة حتى دفنوه

عند ملسو هيلع هللا ىلص لنبي من السنن التي ثبتت عن ا  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 28



  قطوف من الفوائد

   النكاح

 .مقدمة الرأس  أن يضع يده عىل ناصيتها -8

  .أن يسمي اهلل تعاىل -0

اللهم إين أسألك خريها وخري ما جبلت عليه وأعفذ بك من )  أن يدعو ويقول -3

  .(رشها ورش ما جبلت عليه

  .أن يصيل ركعتني وأن مل يفعلها فال حرج عليه -2

اإلمام أمحد مؤكدة وكان سنَّة  خطبة النكاح»  فظه اهللقال الشيخ خالد اهلويسني ح( 20

 . «يشدد فيها وكان ال جيلس عند من ال يذكرها

بلغنا أن الرجل إذا أراد املالك فتحت له أبواب »  ل اإلمام أبو حاتم الرازياق (23

  .«فالن يريد العفاف  السامء فيقال

ِفي ]  ىلقوله تعااهلل يف قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه ( 22 نََة األَْعنُيِ َوَما ُُتْ
َيْعَلُم َخائِ

ُدورُ  ريض اهلل عنه هو الرجل متر به املرأة  عبداهلل بن عباسيقول  {19}غافر:[ الصُّ

فإذا كان أحد ينظر إليه غض برصه وإذا مل يكن أحد ينظر إليه أخذ ينظر إليها بل 

  .«ويود يشاهد عورهتا بل ويود أن جيامعها

َوََل ُتْفِسُدوا ِِف األَْرِض َبْعَد ]  تعاىلاهلل يف قوله خالد اهلويسني حفظه  قال الشيخ( 25

  .«قال بعض العلامء متزيق الدراهم من اإلفساد يف األرض {22}األعراف:[ إِْصََلِحَها

فإنه يراد هبم  (أهل األصول  )طلقإذا أُ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 26

  .«يراد هبم أهل الكتب الستة وهذا قليل جدا: أصول الفقه وأحيانا: 

سد   )أكثر قواعد الرشع نفعا: قاعدة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 27

ئة دليل وأكثر طائفة اهلا م  قال عنها اإلمام ابن القيم يف إغاثة اللهفان (الذرائع

نة وتقطعها تتعبهم هذه القاعدة هم العلامنيون ألهنا تسد عليهم كل طرق الفت

  .«عليهم



  قطوف من الفوائد

من شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز يقول »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 22

ل وال غسَّ نه ال يُ إوضع املنبه عىل الساعة السابعة أو وقت دوامه ثم مات يف حينه ف

  .«ن وال يدفن يف مقابر املسلمني ألنه تعمد النوم عن الصالةكفَّ يُ 

يف شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز أفتى »  د اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ خال( 29

أن صدام كافر ألنه يظهر الشيعية ويعلنها أمام  (855)يف صفحة  (6)املجلد 

الَِّذيَن َتاُبوا  إَِلَّ ]  الناس وأما كونه يّدعي اإلسالم فال يقبل منه ألن اهلل تعاىل يقول

ِحيمُ اَأُتوُب َعَلْيِهْم َوَأَنا التَّوَّ َوَأْصَلُحوا َوَبيَّنُوا َفُأوَلئَِك   .«{121}البقرة:[ ُب الرَّ

جيوز لعن الرافضة ألهنم أشد كفرا: من »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 92

ُلِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبنِي ]  اليهود والنصارى الذين ذكر اهلل لعنهم يف كتابه فقال

ائِيَل  وهم  )أال لعنة اهلل عىل اليهفد والنصارى(  ملسو هيلع هللا ىلصوقال  {79}املائدة:[ إِْْسَ

ْرِك ]  يعتربون يف عداد املنافقني الذين ذكر اهلل مصريهم فقال إِنَّ املُنَافِِقنَي ِِف الدَّ

ولكن األفضل من سبهم ولعنهم التشاغل  {112}النساء:[ رِ ااألَْسَفِل ِمَن النَّ 

  .«فال بأس ذلك بالذكر واإلستغفار وأن حصل

ستدل دعاة التربج والسفور لدعواهم ا»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 98

إن   )فقالت يارسول اهللملسو هيلع هللا ىلص الباطلة بدليل قصة املرأة اخلثعمية التي جاءت النبي 

إن هذه املرأة كانت   ... احلديث( فقالوا.أيب أدركته فريضة احلج وهو شيخ كبري

جه الفضل بن العباس ريض اهلل عنهام ملا يرصف وملسو هيلع هللا ىلص كاشفة لوجهها وكان النبي 

ستدالل الذي استدلوا به إنام حجة عليهم ال هلم أخذ ينظر إليها ولكن هذا اال

أن هذه املرأة اخلثعمية كانت مع أبيها وكانت )  وذلك ملا جاء يف رواية أيب يعىل

 .«(ليتزوجها وتنال رشف القرب منهملسو هيلع هللا ىلص تعرض نفسها عىل النبي 

إذا عض الكلب املصحف فإنه يمسح »  الد اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ خ( 90

  .«ويوضع يف الشمس حتى ينشف وال يغسل
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يف شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز قال   قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 93

يف حكم لبس الكعب أن أقل أحواله الكراهة وذلك  (6)الفتاوى يف املجلد 

   ألسباب

  .لتدليسملا فيه من ا -8

  .أنه عرضة لسقوط -0

  .ثبوت رضره طبيا: ويزداد أيضا: عليها الفتنة -3

جيوز تأخري إنكار املنكر لعلة رشعية مع »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 92

  .«القدرة عىل اإلنكار بدليل حديث امليسء يف صالته

   د الكفار نوعانالذهاب إىل بال  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 95

  .ذهاب مستحب وهو الذهاب لدعوهتم إىل اإلسالم -8

ذهاب ال بد منه كالذهاب للعالج أو لطلب علم غري موجود عند املسلمني  -0

  .وُأختلف يف التجارة

حكم تعلم اللغة اإلنجليزية للحاجة ال »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 96

وذلك ملا رواه اإلمام البيهقي عن عمر بن اخلطاب  بأس أما تعلمها للجميع فيكره

إسناده صحيح وقال شيخ اإلسالم ابن  (ال تعلموا رطانة األعجام  )ريض اهلل عنه

  .«تيمية عمن يتكلم بغري العربية أنه لسان سوء

عن شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز سئل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 97

إهنا حرام وال جتوز وقال الشيخ العالمة   ستشهادية فقالحكم العمليات اإل

عبداهلل بن محيد بجوازها وهذه املسألة من مسائل اإلجتهاد التي ال ينكر فيها عىل 

  .«فاعلها وأما مسائل اخلالف فإنه ينكر عىل فاعلها

ته جيوز للمرأة أن تنكر عىل الرجل إذا رأ»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 92

  .«عىل منكر برشط أمن الفتنة
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حكم املتابعة باملصحف خلف اإلمام يف »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 99

أنه جيوز محل املصحف يف صالة الفريضة واألوىل تركه وأما يف النافلة  قيام رمضان

فال بأس خاصة إذا كان يصيل خلف اإلمام حتى إذا أخطأ رده إىل الصواب أو أن 

ن اإلمام ممن حيسن القراءة والتجويد فيتابع خلفه حتى يصحح تالوته أو أن يكو

  .«يكون غري حافظ للقرآن فيقرأ يف صالة الليل من املصحف

  حكم األناشيد واملجموعات اإلنشادية»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822

اء فهذه ال جتوز أناشيد زماننا هذا التي اشتملت عىل بعض اآلالت وتشبهت بالغن

وأما إن خلت من مجيع املحذورات الرشعية فال بأس هبا ومكسبها حالل اليشء 

  .«فيها

داود وابن ماجه  ثبت عند الرتمذي وأيب»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (828

يف املجلس الواحد ملسو هيلع هللا ىلص كنا نعد لرسول اهلل   ريض اهلل عنه قال عبداهلل بن عمرعن 

كر يف ترمجة وقد ذُ  «ب اغفر يل وتب عيل إنك أنت التفاب الرحيمر»  مائة مرة

 .«اإلمام حممد بن عبدالوهاب أنه كان يسمع ذكره وهو قادم من مكان بعيد

أشهر كتب األحاديث الضعيفة وأشهر   قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 820

   أحاديثها

  .كتاب املوضوعات للعالمة ابن اجلوزي -8

 ء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة لإلمام السيوطي. الآلىل -0

  .كتاب املوضوعات للحافظ مال عيل قاري احلنفي -3

  .تلخيص املوضوعات البن اجلوزي للحافظ الذهبي -2

  .كتاب يف املوضوعات لإلمام الشوكاين -5

كل حديث فيه أن ملك املوت اسمه »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 823

  .«رائيل فهو ضعيف وإنام اسمه كام سامه اهلل تعاىل ملك املوتعز
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كل حديث فيه اآلذان يف أذن املولود »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822

  .«اليمنى واإلقامة يف اليرسى ضعيف

كل حديث فيه أخذ ماء جديد لألذنني »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 825

  .«وصح موقوفا: عىل الصحابة يف الوضوء ضعيف

البرش نبي  اكل حديث فيه أن آدم أب»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 826

  .«ضعيف

كل حديث فيه أن التيمم يكون بأكثر من »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 827

  .«رضبة ضعيف

وعية التهنئة بدخول كل حديث فيه مرش»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822

  .«ملسو هيلع هللا ىلصرمضان ال يصح عن النبي 

كل حديث فيه أن أبا طالب قال كلمة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 829

 (أيب طالباملطالب يف إسالم  ىنأس)ف كتاب نِّ التوحيد قبل وفاته ضعيف وقد ُص 

 .«وهو كذب من وضع الرافضة

كل حديث يف فضل املحافظة عىل إدراك »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 882

  .«تكبرية اإلحرام ضعيف

إذا قال )  قالملسو هيلع هللا ىلص روى أبو داود أن النبي »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 888

إال أجاره من النار  (أجرين من الناراهلل ما أشد حر هذا اليفم اللهم الرجل ال إله إال 

  .«إسناده ضعيف

إذا قيل احلديث الصحيح فيكون إما يف »  د اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ خال( 880

 .«صحيح البخاري وإما يف صحيح مسلم، املهم أن احلديث صحيح

   ست شفاعاتملسو هيلع هللا ىلص شفاعات النبي   قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 883

  .الشفاعة العظمى عند احلساب وتسمى بالكربى -8
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  .الشفاعة ألهل اجلنة بدخوهلا -0

  .عة ألناس من أهل النار استحقوها بعدم دخوهلاالشفا -3

  .الشفاعة ألهل اجلنة الذين دخلوها برفعة درجاهتم -2

  .الشفاعة ألناس دخلوا النار باخلروج منها -5

  .«هف يف ضحضاح من النار»  عنهملسو هيلع هللا ىلص شفاعته لعمه أيب طالب قال رسول اهلل  -6

  الصديق ريض اهلل عنه أم أيب بكراسم »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 882

 .«أم اخلري بنت صخر ريض اهلل عنها

هو أبو بكر  هأول خليفة تويف قبل أبوي»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 885

  .«الصديق ريض اهلل عنه

أول بيت أسلم مجيع أهله هو بيت أيب »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 886

  .«بكر الصديق ريض اهلل عنه

التي رواها النسائي يف  ثكل األحادي»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 887

بسوريت الفلق والناس كلها صحيحة وهي  ستعاذةسننه بأسانيد متصلة يف فضل اال

  .«بضعة عرش حديثا: 

 عن  أفضل ما يقال يف الصباح واملساء»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 882

من قرأ آية الكريس وخفاتيم )  قالملسو هيلع هللا ىلص ب ريض اهلل عنه أن النبي عيل بن أيب طال

عن قيام الليل  كفتاه  أخرجه النسائي والطرباين فقال العلامء (البقرة يف ليلة كفتاه

 .«من كل رش  كفتاه من الشيطان وقيل  وقيل

صدي بن عجالن   أبو أمامة الباهيل»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 889

 . «هلل عنهريض ا

عبد اهلل بن زيد اجلرمي   أبو قالبة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 802

 .«املحدث املكثر يف رواية احلديث ريض اهلل عنه
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عبدامللك بن عبدالعزيز ريض   ابن جرير»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 808

  .«اهلل عنه

أفضل الطرق ملراجعة القرآن هي »  هللقال الشيخ خالد اهلويسني حفظه ا( 800

ألصحابه ملا رواه مسلم يف صحيحه عن نافع ملسو هيلع هللا ىلص الطريقة التي أرشد إليها النبي 

من قام به الليل والنهار مل )  قالملسو هيلع هللا ىلص ريض اهلل عنه أن النبي  عبداهلل بن عمرعن 

 . «(ينسه

لليل وقد املوعظة باملسو هيلع هللا ىلص صح عن النبي »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 803

  .«املوعظة بالليل  ب هلا البخاري يف صحيحه باببوَّ 

الذي ال يتلذذ بالصالة مثل السمكة إذا »  ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل802

 . «خرجت من املاء

أم أيب هريرة ريض اهلل عنه هي اسم »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 805

 .«نهاميمونة بنت صبيح ريض اهلل ع

حيوان ليس له   من عجائب املخلوقات»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 806

  .«الفيل  مفاصل

س طائر إذا فقَّ   من عجائب املخلوقات»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 807

  .«رابالغُ   بيضه هرب وتركه

حرشة يستطيع   اتمن عجائب املخلوق»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 802

  .«النحلة  اإلنسان أكل فرعها وال يستطيع أكلها

حرشة ترضب   من عجائب املخلوقات»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 809

  .«اجلرادة  فينشق فتضع بيضها يف داخله الصخر

أكثر األحاديث املسلسالت الغالب »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 832

رواه ُأيب كعب  مايف سورة الصف ملسو هيلع هللا ىلص لضعف وأصحها ما روي عن النبي عليها ا
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  .«رميان حتى وصل إىل الدوالتابع ثمريض اهلل عنه 

فائدة احلديث املسلسل هو زيادة العلم »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 838

  .«والتثبيت

وابن ماجه وابن روى أمحد والرتمذي »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 830

من استطاع أن يمفت )  ملسو هيلع هللا ىلصقال   ريض اهلل عنه قالبن اخلطاب عن عمر حبان 

  .«اجلامع الصحيح (املدينة فليفعلب

   ثالثة أجزاء للنواة جاء ذكرها يف القرآن  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 833

[ ِه َما َيْملُِكوَن ِمْن قِطِْميٍ َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِ ]  قال اهلل تعاىل  القطمري -8

  .وهو اللفافة والغشاء الرقيق الذي يغطي النواة  {13}فاطر:

ا ََل ُيْؤُتوَن النَّ ]  قال اهلل تعاىل  النقري -0 ْم َنِصيٌب ِمَن املُْلِك َفإِذا ااَأْم هَلُ [ َس َنِقيا

  .ه احلفرةوهو احلفرة التي يف ظهر النواة فالنخلة خترج من هذ {23:}النساء

وهو اخليط املمدود يف  {19}النساء:[ َوََل ُيْظَلُموَن َفتِيَلا ]  قال اهلل تعاىل  الفتيل -3

  .وسط النواة

فائدة عظيمة ينبغي عىل اإلنسان إذا سمع »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 832

  .«يعطيه فقط الدليلأن من خيالف النص الرصيح 

اللهم علمنا ماينفعنا وانفعنا )  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل يف قوله اهلويسني حفظه قال الشيخ خالد ( 835

رواه  (بام علمتنا وزدنا علام واحلمد هلل عىل كل حال ونعفذ باهلل من حال أهل النار

كان يقول هذا الدعاء يف هناية ملسو هيلع هللا ىلص الرتمذي وإسناده حسن وثبت أن النبي 

  .«املجلس

   مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية من  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 836

  .ه غلط يف التوحيديلع ال يوجد -8

  .يف دمشق (3)يف مرص  (2)أنه سجن سبع مرات  -0
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ستدل به استدل بكل دليل اأستطيع أن   ابن القيم أنه قال هروى عنه تلميذ -3

  .ه دليال: عليهلأن أجع خصمي عيلَّ 

قت رِّ كثرها ُح ف مئات الرسائل وكانوا يسموهنا ذوات األلف وأأنه صنَّ  -2

  .والباقي فيها خري

 .«أمات بدعةسنَّة  امن أحي»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (837

نة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 832   .«جتّمل والبدعة تقّبح السُّ

ما جاء يف رواية عبداهلل بن عمر ريض اهلل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 839

  .«فاملراد هبا أخته حفصة ريض اهلل عنهاملسو هيلع هللا ىلص عن بعض زوجات النبي  عنه

سام: من أسامء الصحابة اثامنية وستون »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822

املضطجع إىل املنبعث وحرصم إىل ُزرعة وعنبة   منهاملسو هيلع هللا ىلص لنبي اها غريَّ  والصحابيات

  .«إىل أبيضوأسود  عنقودة وعبد الكعبة إىل عبد اهللإىل 

إين مل أسلم إسالما: حقيقيا: وإين بعد ما »  ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل828

 . «زلت أجدد إسالمي

يقول سامحة الشيخ حممد بن صالح »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 820

حتى عبدالرمحن السعدي يف مشيته ويف كل يشء الشيخ نقّلد شيخنا  اكنَّ   العثيمني

مثل ده يف خطه حتى صار خطي ن خطي جيدا: وكان خط الشيخ رديئا: فكنت أقلِّ كا

  .«خط الشيخ

وا بأيب عبد اهلل منهم اإلمام الذين تكنَّ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 823

البخاري واإلمام أمحد واإلمام مالك واإلمام الشافعي وابن ماجه ونعيم بن محاد 

احلاكم واإلمام الذهبي والعالمة ابن القيم وكل رجل من رجال شيخ البخاري و

مل يذكر له احلافظ ابن حجر كنيته يف التقريب فكنيته أبو  (حممد  )التقريب اسمه

  .«عبداهلل
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   من الوصايا لطالب العلم  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822

 .املحافظة عىل الوقت -8

 .طلب العلم وعدم اجللوس -0

 .سالمة الصدر عىل املسلمني -3

 .األمر باملعروف والنهي عن املنكر قدر املستطاع -2

فاملراد  (الرمحن الرحيم  )إذا مُجع»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ  (825

املوصل رمحته من يشاء من   املوصوف بالرمحة الواسعة واملراد بالرحيم  بالرمحن

  .«عباده

املستحق للحمد املطلق هو اهلل »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيلشيخ ( قال ا826

  .«عز وجل

 ء،رساإذا أصابته ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ  (827

  .«احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات  قال

إذا أصابته رضاء ملسو هيلع هللا ىلص ي كان النب»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ  (822

  .«احلمد هلل عىل كل حال  قال

الصالة من )  بعض العلامءقال »رمحه اهلل   حممد بن صالح العثيمني( قال الشيخ 829

أبو  والصحيح ما قاله (اهلل الرمحة ومن املالئكة اإلستغفار ومن بني آدم الدعاء

عند املالئكة املقربني   أي (عىلاملأل األالصالة من اهلل الثناء يف )  العالية رمحه اهلل

  .«وهذا أخص من الرمحة املطلقة

فاملراد مجيع  وحده (آله)إذا ُذكر »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمني( قال الشيخ 852

  ألهنم من جهتني أتباعه عىل دينه ويدخل باألولوية من كان عىل دينه من أقاربه

له ومعه غريهم يكون عىل حسب السياق وإذا ذكر آ ،األتباعجهة و ،القرابةجهة 

  .«املؤمنني من أقاربه فيكون أحيانا: 
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كل من اجتمع بالنبي   الصحايب»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ  (858

  .«ومات عىل ذلك ولو مل يره ولو مل تطول الصحبةملسو هيلع هللا ىلص 

   عىل أمرين ومها العبادة مبنية  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ  (850

  .احلب -8

  (.اخلوف  والرجاء)التعظيم  -0

   العبادة تقبل برشطني ومها  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمني( قال الشيخ 853

  .ملسو هيلع هللا ىلصمتابعة النبي  -0                                       اإلخالص.  -8

  .«ما قل لفظه وكثر معناه  املخترص»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ  (852

الفهم ومعرفة األحكام   الفقه»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيال الشيخ ق (855

 .«العقدية والفقهية باألدلة التفصيلية

إن اإلمجاع عىل من قلد ليس فقيها: ألنه ال يعرف »  قال ابن عبد الرب رمحه اهلل( 856

  .«األحكام باألدلة

التقليد عند الرضورة جائز لقوله »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمني( قال الشيخ 857

ْكِر إِْن ُكنْتُْم ََل َتْعَلُمونَ ]  تعاىل  . «{13}النحل:[ َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

 فهو شهيد من ُقتل يف سبيل اهلل»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ  (852

 . «فهو شهيد ولكن ال نقول شهيدا: بعينه ومن قتل هبدم أو غرق

كتاب متوسط (  املقنع)  كتاب»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ  (859

يذكر مؤلفه قولني وروايتني ووجهني واحتاملني يف املذهب بدون أدلة أو تعليل 

  .«نادرا: 
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كتاب يذكر (  الكايف)  كتاب»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ  (859

 واحتاملني لكنه يذكر الدليل والتعليل إال إنه خيرج مؤلفه قولني وروايتني ووجهني

  .«عن رواية أمحد

ذكر فيه كتاب يُ (  املغني  )كتاب»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمني( قال الشيخ 862

  .«ن عن اإلمام أمحد وغريه من علامء السلفافقه املقارن وروايت

ما قاله املجتهد   املذهب الشخيص»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمني( قال الشيخ 868 

  .«قائال: به فلو تغري قوله فمذهبه األخري بدليل ومات

دالئل سمعية   العلم دالئل ومسائل»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ  (860

نةو من الكتاب    .«واإلمجاع والدالئل العقلية تكون بالقياس السُّ

عىل  (زاد املستقنع)  امتاز كتاب  رمحه اهلل العثيمنيحممد بن صالح ( قال الشيخ 863

   ثالثة أمور

  .اإلقتصار عىل القول الواحد -8

  .حذف املسائل النادرة -0

  .زيادة ما يعتمد من املسائل -3

كلام قوي الصارف عن الطاعة »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ  (862

قال  ()أجر العمل وأجر املجاهدة  فينال أجرين يف مدافعته فإن الطالب يف جهاد

  .«(أن أيام الصرب للعامل فيهن أجر مخسني من الصحابة)  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

الذنوب متنع من رؤية احلق قال »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ  (865

ولذا ينبغي  {11طَّففني:}امل [َبْل َراَن َعَّل ُقُلوِِبِْم َما َكاُنوا َيْكِسُبونَ  َكَلَّ ]  تعاىل

لإلنسان أن يكثر من اإلستغفار عندما تنزل عليه حادثة أو فتيا أو حكم قضائي أو 

  .«غريها

دليل الطالب يف نيل   )كتاب»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ  (866
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ألفه الشيخ مرعي وهو أفضل من غريه ألنه رتب الرشوط واألركان (  املطالب

  .«واملستحبات عىل وجه التفصيل باتوالواج

ال )  يف زاد املستقنعقول املؤلف »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ  (867

  .«املؤلف يستعني باهلل أن يةيرس له األمر(  حول وال قوة إال باهلل

  يف زاد املستقنع قول املؤلف»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ  (862

قاهلا إبراهيم   ريض اهلل عنهام عبداهلل بن عباسقال (  وهو حسبنا ونعم الوكيل)

  .«عليه السالم حني ُألقي يف النار دفعا: للمكروه وطلبا: للمحبوب وهو النجاة

  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 869

ُفوا بِالَبْيِت ] هنا وقع اإلمجال ألكثر من معنى وذلك »  {59}احلج:[ الَعتِيِق َوْليَطَّوَّ

 (الكرمواعتقه اهلل من اجلبابرة والقديم   )وهو عىل ثالثة معاين[ الَعتِيِق ]اسم يف 

وقد دلت آية من القرآن أن العتيق هو القديم وخري ما يفرس القرآن القرآن قال 

َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّ ]  تعاىل ا سِ اإِنَّ َأوَّ َة ُمَباَركا مع أن  {92}آل عمران:[ لَلَِّذي بِبَكَّ

 .«هام حقا: ياملعنيني اآلخرين كل

ُه ]  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 872 إِنَّ

ُلونَ  ِْم َيَتَوكَّ ََم  * َلْيَس َلُه ُسْلَطاٌن َعَّل الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعَّل َرِبِّ  ُسْلَطاُنُه َعَّل الَِّذيَن إِنَّ

ُكونَ َيَتَولَّْوَنُه َوالَِّذيَن ُهْم  يف هذه اآلية وقع اإلحتامل يف »  {111-99: }النحل[ بِِه ُمْشِ

الضمري عائد إىل الشيطان  ؟عائد إىل الشيطان أم إىل اهلل هل هو ضمري[ به]  قوله

َأََلْ َأْعَهْد ]  لك قوله تعاىلواملعايص دل عىل ذ وكوهنم مرشكني به طاعة له يف الكفر

ُه  ْيَطاَن إِنَّ وقوله عن  {21}يس:[ لَُكْم َعُدوٌّ ُمبنِيٌ إَِلْيُكْم َيا َبنِي َآَدَم َأْن ََل َتْعُبُدوا الشَّ

يْطَانَ ]  إبراهيم  .«{11}مريم:[ َيا َأَبِت ََل َتْعبُِد الشَّ

َقاَل ]  تعاىلقال »محه اهلل  ر( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 878

َ فِيَها َفاْخُرْج إِنََّك ِمَن الصَّ  َفاْهبِطْ   {13}األعراف:[ ِغِرينَ اِمنَْها َفََم َيُكوُن َلَك َأْن َتَتَكَّبَّ
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يفهم من مفهوم املخالفة القرآنيةة بأن املتواضع هلل جل وعاّل يرفعه اهلل سبحانه 

ِذيَن ََل ُيِريُدوَن ُعُلوَّ ُر اَلَ اتِْلَك الدَّ ]  وتعاىل قال تعاىل ِِف األَْرِض  اِخَرُة َنْجَعُلَها لِلَّ

َبُة لِْلُمتَِّقنيَ 
ا َوالَعاقِ   .«{93}القصص:[ َوََل َفَسادا

  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 870

[ ْ ََمَواِت َواألَْرِض َوََل يٌك ِِف املُْلِك الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّ ْ َيُكْن َلُه ََشِ ا َوََل َيتَِّخْذ َولَدا

ا َرُه َتْقِديرا ٍء َفَقدَّ فقد أثنى اهلل سبحانه وتعاىل عىل نفسه  {5}الفرقان:[ َوَخَلَق ُكلَّ ََشْ

   يف هذه اآليةة بخمسة أمور وهي

ََمَواِت َواألَْرضِ ] -8  وات سامأي أنه الذي له ملك ال [الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّ

ََمَواِت َواألَْرضِ ]  واألرض قال تعاىل ْ َتْعَلْم َأنَّ اهللَ َلُه ُمْلُك السَّ [ َأََل

 .{117}البقرة:

ا] -0  ََلْ َيلِْد َوََلْ ُيوَلْد ]  أي مل يتخذ ولدا: سبحانه وتعاىل قال تعاىل [َوََلْ َيتَِّخْذ َوَلدا

ا َأَحٌد  *  .[َوََلْ َيُكْن َلُه ُكُفوا

يٌك ِِف املُْلِك َوََلْ يَ ] -3 َوُقِل ]  أي أن ال رشيك له يف ملكه قال تعاىل [ُكْن َلُه ََشِ

يٌك ِِف ال ا َوََلْ َيُكْن َلُه ََشِ  .{111}اإلرساء:[ ُمْلِك احَلْمُد هللِ الَِّذي ََلْ َيتَِّخْذ َوَلدا

ءٍ ] -2 ُكْم َذلُِكُم اهللُ]  أي هو اخلالق لكل يشء قال اهلل تعاىل [َوَخَلَق ُكلَّ ََشْ  َربُّ

ءٍ   .{25}غافر:[ َخالُِق ُكلِّ ََشْ

ا] -5 َرُه َتْقِديرا الَِّذي َخَلَق ]  أي قّدر كل يشء خلقه تقديرا: قال اهلل تعاىل [َفَقدَّ

ى َر َفَهَدى * َفَسوَّ  . {3-5: }األعىل[ َوالَِّذي َقدَّ

الَِّذيَن ]  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 873

ْ َيْلبُِسوا إِيََمََّنُْم بِظُْلمٍ  واملراد بالظلم هبذه اآلية احلديث »: {95}األنعام:[ َآَمنُوا َوََل

ملا نزلت   الذي عند البخاري يف صحيحه عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال

ْ َيْلبُِسوا إِيََمََّنُْم بُِظْلمٍ ] ك عىل املسلمني فقال يا رسول اهلل شق ذل [الَِّذيَن َآَمنُوا َوََل
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ليس ذلك إنام هف الرشك أمل تسمعفا ما قال لقامن البنه »  ملسو هيلع هللا ىلصأينا ال يظلم نفسه قال 

َك َلُظْلٌم َعظِيمٌ ] :وهف يعظه ْ ْك بِاهلل إِنَّ الشِّ  .«{13}لقامن:[ َيا ُبنَيَّ ََل ُتْشِ

األصل يف »  ه اهلل( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي رمح872

نةالتعارض بني نصوص الكتاب و   تعارٌض ظاهري ال عىل احلقيقة قال تعاىل السُّ

ا] ا َكثِيا  اهلل َلَوَجُدوا فِيِه اْختََِلفا
 .«{95}النساء:[ َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِْد َغْيِ

َوإِْن ]  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 875

َقْوا َوَنَذُر الظَّ *  اَواِرُدَها َكاَن َعَّل َربَِّك َحْتَما َمْقِضيَّ  ِمنُْكْم إَِلَّ  ي الَِّذيَن اتَّ ملنَِِي اُثمَّ ُننَجِّ

الورود هنا الدخول وذلك حلديث جابر بن عبد اهلل »: {75-71}مريم:[ افِيَها ِجثِيَّ 

يبقى بٌر وال فاجٌر إال دخلها  ال)  يقولملسو هيلع هللا ىلص ريض اهلل عنهام أنه سمع رسول اهلل 

فتكفن عىل املؤمنني بردا  وسالما  كام كانت عىل إبراهيم حتى إن للنار ضجيجا  من 

 .«بردهم ثم ينجي اهلل الذين اتقفا ويذر الظاملني فيها جثيا (

  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 876

تَِها َأَلَّ َفنَاَداَها مِ ] يَّ  ْن ََتْ تَِك َْسِ َزِِن َقْد َجَعَل َربُِّك ََتْ ختلف ا»: {51}مريم:[ اََتْ

ريض  عبداهلل بن عمرفعن  ؟العلامء يف املراد بالرسّي أهو هنر أم عيسى عليه السالم

َقْد ] إن  الرسي الذي قال اهلل ملريم  يقولملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهلل   اهلل عنهام قال

ِك  يَّ َجَعَل َربُّ َتِك َْسِ   .«رواه ابن جرير يف تفسريه. هنر أخرجه اهلل لترشب منه [اََتْ

إِنَّ ِِف ]  قال تعاىل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي رمحه اهلل877

ِمنيَ     {72}احلجر:[ َذلَِك ََلََياٍت لِْلُمَتَوسِّ

ابن جرير وابن أيب حاتم وابن أخرج البخاري يف تارخيه والرتمذي و :الطريق األول -

السني وأبو نعيم معا: يف الطب وابن مردويه واخلطيب عن ابن سعيد اخلدري 

ثم  «اتقفا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنفر اهلل»  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل   ريض اهلل عنه قال

ِمنيَ ]  قرأ  .«للمتفرسني»  فقال[ إِنَّ ِِف َذلَِك ََلََياٍت لِْلُمَتَوسِّ
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قال رسول   ريض اهلل عنهام قال عبداهلل بن عمرأخرج ابن جرير عن  :الثاينالطريق  -

 .«اتقفا فراسة املؤمن فإن املؤمن ينظر بنفر اهلل»  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل   أخرج ابن جرير عن ثوبان ريض اهلل عنه قال :الطريق الثالث -

 .«حذروا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنفر اهلل وينطق بتففيق اهللا»

ر وابن السني وأبو نعيم عن أنس ريض اأخرج احلكيم الرتمذي والبزَّ  :الطريق الرابع -

 .«إن هلل عبادا  يعرففن الناس بالتفسم»  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل   اهلل عنه قال

َوَيُقوُل ]  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 872

َخَلْقنَاُه ِمْن َقبُْل َوََلْ َيُك  اَأَوََل َيْذُكُر اإِلْنَساُن َأنَّ  * اا َما ِمتُّ َلَسْوَف ُأْخَرُج َحيَّ اإِلْنَساُن َأئَِذ 

فيام يرويه عن ربه ملسو هيلع هللا ىلص جاء يف احلديث الصحيح قال النبي »: {27-22: }مريم [َشيْئاا

ومل يكن له أن كذبني ابن آدم ومل يكن له أن يكذبني وآذاين ابن آدم »  يقول اهلل تعاىل

يؤذيني أما تكذيبه إياي فقفله لن يعيدين كام بدأين وليس أول اخللق أهفن عيل  من 

آخره وأما أذاه إياي فقفله إن يل ولدا  وأنا األحد الصمد الذي مل يلد ومل يفلد ومل يفلد 

 .««ومل يكن له كففا  أحد

َيا ]  تعاىلقال »ه اهلل  رمح( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 879

ُقوا اهللَ َواْبَتُغوا إَِلْيِه الَوِسيَلةَ  ا الَِّذيَن َآَمنُوا اتَّ َ قال عبداهلل بن عباس »: {32}املائدة: [َأُّيُّ

 .«ريض اهلل عنهام بأن املراد بالوسيلة هي احلاجة

ُهَو ]  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 822

ا ا َوَطَمعا َق َخْوفا خوفا:   )فقال قتادة رمحه اهلل»: {15}الرعد: [الَِّذي ُيِريُكُم الََّبْ

ويطمع يف رزق  تهللمسافر خياف أذاه ومشقته وطمعا: للمقيم يرجو بركته ومنفع

قال  (اخلوف ألهل البحر والطمع ألهل الرب  )قال احلسن البرصي رمحه اهلل (اهلل

 .«(اخلوف من الصواعق والطمع يف الغيث  )الضحاك رمحه اهلل

  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 828
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ِّ َواخَلْيِ فِتْنَةا َوإَِلْينَا ُتْرَجُعونَ ] عبداهلل بن عن  »: {32}األنبياء: [َوَنبُْلوُكْم بِالشَّ

ِّ َواخَلْيِ فِْتنَةا وَ ]  ريض اهلل عنهام يف قوله تعاىل عباس نبتليكم   قال [َنْبُلوُكْم بِالشَّ

بالرش واخلري والفتنة تكون بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر 

 .«واحلالل واحلرام والطاعة واملعصية واهلدى والضالل

  تعاىلقال »رمحه اهلل  (  قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 820

َزْوَن إَِلَّ َما ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ َومَ ] يَِّئِة َفُكبَّْت ُوُجوُهُهْم ِِف النَّاِر َهْل ُُتْ  [ْن َجاَء بِالسَّ

وأبو هريرة وأنس بن مالك  عبداهلل بن عباسو عبداهلل بن مسعودقال  {91}النمل:

ريض اهلل عنهم وعطاء وسعيد بن جبري وعكرمة وجماهد وإبراهيم النخعي وأبو 

 وأبو صالح وحممد بن كعب وزيد بن أسلم والزهري والّسدي والضحاكوائل 

يَِّئةِ بِالَوَمْن َجاَء ]  تعاىل واحلسن وقتادة وابن زيد يف قوله  .«يعني الرشك ،[سَّ

َمْن ]  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 823

ا ِمْن َذَكٍر َأْو أُ  ْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلنُْحيَِينَُّه َحَياةا َطيَِّبةا َوَلنَْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهْم َعِمَل َصاحِلا

   [نُْحيَِينَُّه َحَياةا َطيَِّبةا َفلَ ]  بيان قوله {97}النحل: [بَِأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ 

 .«الرزق احلالل الطيب»  ريض اهلل عنهام أنه قال عبداهلل بن عباسعن  -

 .«القناعةة»  عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه أنه قال -

 .«الرزق احلالل والعبادة يف الدنيا»  عن الضحاك رمحه اهلل أنه قال -

 .«الصحيح أن احلياة الطيبة تشمل هذا كله» -

ُهَو ]  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 822

حتامل ففي هذه اآلية وقع إمجال بسبب اال»  {79}احلج:[ ملُْسلِِمنَي ِمْن َقْبُل ُكُم اَسَمَّ 

 ؟عىل من يعود [ُكُم امُلْسلِِمنيَ ُهَو َسَمَّ ]  من قوله تعاىل «هو»وذلك يف الضمري 

يعود عىل اهلل عز  «هو»ن ريض اهلل عنهم أمجعني بأن الضمريوقال الصحابة والتابع

وهذا القول مروي عن  (املسلمني من قبل ويف هذا أن اهلل هو سامكم  )وجل أي
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ن وقتادة اوجماهد وعطاء والضحاك والّسدي ومقاتل بن حيَّ  عبداهلل بن عباس

 .«رمحهم اهلل مجيعا: 

َواْتُل ]  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 825

قال احلسن البرصي رمحه اهلل كام نقل ذلك »  {57}املائدة:[ قِّ َعَليِْهْم َنبََأ اْبنَْي َآَدَم بِاحَل 

أن الرجلني املذكورين يف اآليةة مها   )ابن جرير الطربي رمحه اهلل يف تفسريه بسنده

ولكن القرآن يشهد لقول اجلامعة أهنام قابيل وهابيل وذلك  (رجالن من بني إرسائيل

ا َيبَْح ]  قال تعاىل َيُه َكيَْف ُيَواِري َسْوَأَة َأِخيهِ َفبََعَث اهللُ ُغَرابا [ ُث ِِف األَْرِض لُِيِ

الدفن حتى يّدله  وال خيفى عىل أحد أنه ليس يف بني إرسائيل رجل جيهل {31}املائدة:

قتداء بالغراب يف الدفن ومعرفته منه يدل عىل أن الواقعة وقعت ألول الغراب ولذا اال

 .«األمر قبل أن يعرف الناس دفن املوتى

علامء التفسري »  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي رمحه اهلل826

عىل ما هو أوسع وأشمل من القصص اليهودية  (اإلرسائيليات  )يطلقونواحلديث 

يدل عىل كل ما تطرق إىل التفسري واحلديث من أساطري قديمة  فهو يف اصطالحهم

 .«أو نرصاين أو غريمهامنسوبة يف أصل روايتها إىل مصدر هيودي 

من املعلوم أن ما   ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي رمحه اهلل827

   هلا ثالث حاالت وهيإلرسائيليات من أخبار معروفة با يروى عن بني إرسائيل

نةما جيب تصديقه وهي ما دل الكتاب و -8  .الثابتة عىل صدقه السُّ

نةما دل الكتاب وما جيب تكذيبه وهي  -0  .الثابتة عىل تكذيبه السُّ

نةال جيوز التكذيب وال التصديق وهي ما مل يثبت يف الكتاب و ما -3 الثابتة  السُّ

 .صدقه وال كذبه

 التزمنا أنَّ اوقد »  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي رمحه اهلل822

قراءة آخرى يف اآلية املبينة نفسها أو أي النبني القرآن إال بقراءة سبعية سواء كانت 
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 .«آية أخرى وال نعتمد عىل القراءة الشاذة وربام نذكرها استشهادا: بقراء سبعية

  القراءة السبعية  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي رمحه اهلل829

   السبعة وهمهي القراءات السبع املتواترة وهي املنقولة واملروية عن الُقراء 

نافع أبو عبدالرمحن بن عبداهلل بن أيب نعيم إمام دار اهلجرة يف القراءات تويف  -8

 .ه869

 .هة802ري إمام أهل مكة يف القراءات تويف اعبد اهلل بن كثري الدَّ  -0

 .هة807عاصم أبو بكر بن أيب النجود األسدي تويف  -3

 .هة856ت تويف امحزة بن حبيب الزيَّ  -2

 .هة829ي الكويف تويف عيل بن محزة الكسائ -5

 .هة852أبو عمرو زبان بن العال بن عامر إمام القراءات يف البرصة تويف  -6

 .هة882عبد اهلل بن عامر اليحصبي إمام القراءات يف الشام تويف  -7

رشوط القراءة   ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي رمحه اهلل892

   املقبولة الصحيحة هي

 .لعربية ولو بوجه من الوجوهموافقتها ل -8

 .موافقتها ألحد املصاحف العثامنية لو إحتامال:  -0

 .صحة سندها وتواترها عىل أصح األقةوال -3

 .حدى هذه الرشوطإالقراءة الشاذة إذا خالفت و

  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 898

ا َفَرْقنَاُه لِتَ ] قرأ هذا احلرف »  {112}اإلرساء: [ِس َعَّل ُمْكٍث اْقَرَأُه َعَّل النَّ َوُقْرَآنا

بيّناه وأوضحناه وفّصلناه وفرقنا فيه بني احلق   فرقناه( بالتخفيف أي  )ءاعامة القرَّ 

أنزلناه مفرقا: بحسب الوقائع يف   فّرقناه( بالتشديد أي)والباطل وقرأ بعضهم 

 .«ثالث وعرشين سنة
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َحتَّى ]  تعاىلقال »رمحه اهلل  حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي  ( قال الشيخ890

ْمِس َوَجَدَها َتْغُرُب ِِف َعنْيٍ َْحَِئةٍ  قراءة نافع »  {92}الكهف: [إَِذا َبَلَغ َمْغِرَب الشَّ

)محِئ:ٍة( بال ألف بعد احلاء ومهزة مفتوحة بعد امليم   عمرو وحفص وابن كثري وأيب

  وقراءة ابن عامر الكسائي (ذات محأة وهي الطني األسود  )هااملكسورة ومعنا

 (أهنا حارة  )بألف بعد احلاء وياء مفتوحة بعد امليم املكسورة ومعناها (حاِمي ةٍ )

أن العني املذكورة حارة وذات ماء وطني فكلتا القراءتني   )واجلمع بني القراءتني

 (.حق

  تعاىلقال »رمحه اهلل  ر الشنقيطي ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختا893

أن الزاين أو »  {5}النور: [ِِن َفاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنُْهََم ِمَئَة َجْلَدةٍ انَِيُة َوالزَّ االزَّ ]

الزانية املحصن يرجم فقط دون اجللد وذلك ألمور منها أنه قول اجلمهور وأن 

ن أحاديث الرجم فقط حتت عقوبة الرجم الكربى وأاجللد عقوبة صغرى تندرج 

 .«متأخرة عن أحاديث اجللد والرجم

  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 892

ا] وا َوَكاَن َبنْيَ َذلَِك َقَواما ْ َيْقَُتُ ُفوا َوََل
ْ ُيْْسِ   {27}الفرقان: [َوالَِّذيَن إَِذا َأْنَفُقوا ََل

قتصاد ألن مجيع مسائل بينت أحد ركني ما يسمى اآلن باإل هذه اآلية وغريها قد»

اكتساب املال ورصفه   أنواعها تعود إىل أصلني مها ختالفاقتصاد عىل كثرهتا واال

 .«يف مصارفه

أن االقتصاد عمل »  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي رمحه اهلل895

  ن وهي ال تقوم إال بأمرين مهاان السابقصالمزدوج وال فائدة فيه إال إذا توفر األ

 .«معرفة حكم اهلل فيه ومعرفة الطريق الكفيلة بإكتساب املال

َقاُلوا ]  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 896

وُهْم َأْْجَِعنيَ  اَآَل ُلوٍط إِنَّ  ( إَِلَّ 85ُأْرِسْلنَا إََِل َقْوٍم ُُمِْرِمنَي) اإِنَّ  -29: }احلجر [ملَُنَجُّ
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ستثناء( وهذا دليل واضح ملا )االستثناء من اال  هذه اآلية فيها مسألة وهي»  {29

تعاىل استثنى األصول من جواز االستثناء من االستثناء ألنه سبحانه و حققه علامء

 .«مرأة لوطاستثناء ك املجرمني ثم استثنى من هذا االآل لوط من إهال

َوإَِذا ]  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 897

 (األمر باليشء بعد حتريمه  )هذه اآلية مسألة فيها»  {5}املائدة: [َحَلْلُتْم َفاْصَطاُدوا

وذلك دل باإلستقراء التام يف القرآن أن األمر باليشء بعد حتريمه يدل عىل رجوعه 

 .«ليه قبل التحريم من إباحة أو وجوبإىل ماكان ع

َوَما ]  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 892

يِن ِمْن َحَرٍج  املشقة   )هذه اآلية فيها مسألة»  {79}احلج: [َجَعَل َعَلْيُكْم ِِف الدِّ

 .«(جتلب التيسري

َأََل ]  تعاىلقال »رمحه اهلل  ختار الشنقيطي ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد امل899

 [( الَِّذيَن َآَمنُوا َوَكاُنوا َيتَُّقونَ 26إِنَّ َأْولَِياَء اهلل ََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم َْيَْزُنوَن)

نني بإذهاب عنهم هذه اآلية الكريمة فيها ثمرة والية اهلل تعاىل للمؤم {25}يونس:

 .«هنم وتقواهمبسبب إياماخلوف واحلزن 

إِنَّ ]  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 022

َل الكَِتاَب َوُهَو َيَتَوَلَّ الصَّ  نيَ اَولِيَِّي اهللُ الَِّذي َنزَّ هذه اآلية »  {192}األعراف: [حِلِ

 .«والصاحلنيملسو هيلع هللا ىلص الكريمة فيها ثمرة والية اهلل تعاىل لنبي 
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 اجلزء السادس

َوَمْن ]  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 8

ُه ِمنُْهمْ  ْم ِمنُْكْم َفإِنَّ هذه اآلية الكريمة فيها أن من توىل اليهود »  {21}املائدة:[ َيَتَوهَلُ

 .«والنصارى من املسلمني فإنه يكون منهم بتوليه إياهم

َتَرى ]  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 0

ْم َأْنُفُسُهْم َأْن َسِخَط اهللُ َعَلْيِهْم  َمْت هَلُ ا ِمنُْهْم َيَتَولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروا َلبِْئَس َما َقدَّ َكثِيا

ُذوُهْم  ْؤِمنُوَن بِاهللَلْو َكاُنوا يُ وَ *  َوِِف الَعَذاِب ُهْم َخالُِدونَ  َ َوالنَّبِيِّ َوَما ُأْنِزَل إَِلْيِه َما اُتَّ

ا ِمنُْهْم َفاِسُقونَ  هذه اآلية الكريمة فيها أن »  {91-91}املائدة:[ َأْولَِياَء َوَلكِنَّ َكثِيا

من املسلمني موجب لسخط اهلل واخللود يف عذابه وأّن من توىل اليهود والنصارى 

 .«مؤمنا: ما توالهم متوليهم لو كان

ا ]  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 3 َ َيا َأُّيُّ

ا َغِضَب اهللُ َعَلْيِهْم َقْد َيئُِسوا ِمَن اَلَِخَرِة َكََم َيئَِس الُكفَّ  ُر االَِّذيَن َآَمنُوا ََل َتَتَولَّْوا َقْوما

هذه اآلية الكريمة فيها بيان سبب التنفري »  {13املمتحنة:}[ ِمْن َأْصَحاِب الُقُبورِ 

 .«منهم وعدم توليهم

ََل َيتَِّخِذ ]  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 2

ٍء إَِلَّ  املُْؤِمنُوَن الَكافِِريَن َأْولِيَاَء ِمْن ُدوِن املُْؤِمننَِي َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك َفَليَْس  َأْن  ِمَن اهللِ ِِف ََشْ

هذه اآلية الكريمة فيها بيان لكل اآليات السابقة »  {59}آل عمران:[ َتتَُّقوا ِمنُْهْم ُتَقاةا 

وأما عند اخلوف والتقية  ختياربمنع موالة الكفار مطلقا: ألن حمل ذلك يف حالة اال

يشرتط يف ذلك سالمة فريخص يف موالهتم بقدر املداراة التي يكتفي هبا رشهم و

 ا: اختيارالباطن من تلك املوالة ويفهم من اآليات السابقة أن من توىل الكفار عمال: و

 .«فيهم أنه كافرا: مثلهم رغبة: 
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زيادة اإليامن ونقصانه   ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي رمحه اهلل5

   فيها عىل قولني مها هذه املسألة العقدية تكلم فيها كثري واختلفوا

 .بعدم زيادة اإليامن وبالتايل ال ينقص :الفريق األول

 ونقصانه.بزيادة اإليامن  :الفريق الثاين

واجلامعة الذي دلت عليه  نةالسقول الفريق الثاين ألنه قول مجهور أهل  حوالراج

َلْيِهْم َوإَِذا ُتلِيَْت عَ ]  ومن هذه النصوص قوله تعاىل نةالسنصوص الكتاب و

ا ْم إِيََمنا   .ففي هذه اآلية الكريمة ترصيح بزيادة اإليامن {5}األنفال:[ َآَياُتُه َزاَدْْتُ

لَِيْسَتْيِقَن ]  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 6

ا ثر:[ الَِّذيَن ُأوُتوا الكَِتاَب َوَيْزَداَد الَِّذيَن َآَمنُوا إِيََمنا يف هذه اآلية الكريمة »  {31}املدَّ

 .«داللة اإللتزام عىل أن اإليامن ينقص ألن كل ما يزيد ينقص

َتَباَرَك ]  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 7

ا َل الُفْرَقاَن َعَّل َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاملنََِي َنِذيرا   اعلم أن قوله»  {1}الفرقان:[ الَِّذي َنزَّ

فاعل وال اسم فعل جامد ال يترصف فال يأيت منه مضارع وال مصدر وال  (تبارك)

 .«غري ذلك وهو ما خيتص به اهلل سبحانه وتعاىل

 ِسُخونَ اَوالرَّ ]  تعاىلقال »رمحه اهلل  قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي ( 2

ال خيفى أن هذه الواو حمتملة اإلستئناف »  {7}آل عمران:[ بِهِ  اَن َآَمنَّ ِِف الِعْلِم َيُقوُلو

خرب وحمتملة أن (  يقولون  )مبتدأ وقوله(  والراسخون يف العلم  )فيكون قوله

 .«معطوفا: عىل لفظ اجلاللة (والراسخون  )تكون عاطفة فيكون قوله

احَلْمُد ]  تعاىلقال »ه اهلل  رمح( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 9

ا َعْل َلُه ِعَوجا ْ ََيْ ا ِمْن َقيِّما  * هللِ الَِّذي َأْنَزَل َعَّل َعْبِدِه الكَِتاَب َوََل ا َشِديدا ا لُِينِْذَر َبْأسا

َ املُْؤِمننَِي الَِّذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ  ا َحَسناااَلُدْنُه َوُيَبشِّ ْم َأْجرا اِت َأنَّ هَلُ امَ *  حِلَ  اكِثنَِي فِيِه َأَبدا

ا * َذ اهلُل َوَلدا َ يف هذه اآليات عطف وهذا »  {1-1: }الكهف[ َوُينِْذَر الَِّذيَن َقاُلوا اُتَّ
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ا ِمْن َلُدْنهُ ]  من عطف اخلاص عىل العام ألن قوله تعاىل ا َشِديدا شامل  [لُِينِْذَر َبْأسا

ا]  للذين َذ اهللُ َوَلدا َ  .«ائر الكفارولغريهم من س [َقاُلوا اُتَّ

ََم ]  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 82 إِنَّ

ََمءِ  ْنَيا َكََمٍء َأْنَزْلنَاُه ِمَن السَّ التشبيه يف اآليات أن كل »  {51}يونس:[ َمَثُل احَلَياِة الدُّ

قليل يضمحل بعد من املشّبه واملشّبه به يمكث ماشاء وهو يف إقبال وكامل ثم 

 .«ويزول

َوِمَن ]  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 88

ُه َمْن َتَوَلَّ *  ِس َمْن َُيَاِدُل ِِف اهللِ بَِغْيِ ِعْلٍم َوَيتَّبُِع ُكلَّ َشيَْطاٍن َمِريدٍ االنَّ  ُه ُكتَِب َعَلْيِه َأنَّ

ِعيِ  ُه َوَُّيِْديِه إََِل َعَذاِب السَّ ُه ُيِضلُّ وإطالق اهلدى يف الضالل »  {1-3}احلج:[ َفَأنَّ

كام ذكرنا من أسلوب العرب املعروف وعند البالغيني بأن فيه استعارة عنادية 

 .«وتقسيم العنادية إىل هتكمية وتلميحية

ُل ]  تعاىلقال »رمحه اهلل   ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي80 َوُينَزِّ

ا ََمِء ِرْزقا  أطلق اهلل سبحانه وتعاىل يف هذه اآليةة الكريمة»  {13}غافر:[ لَُكْم ِمَن السَّ

الرزق وأراد به املطر ألن املطر سبب الرزق وإطالق املسبب وإرادة سببه لشدة 

 .«املالبسة بينهام وهذا أسلوب عريب معروف

ُقْل َهْل ُننَبُِّئُكْم ]  د األمني بن حممد املختار الشنقيطي رمحه اهللقال الشيخ حمم( 83

ينَ  ُْم ُْيِْسنُوَن *  َأْعََمَلا  بِاألَْخَْسِ ْنَيا َوُهْم َْيَْسُبوَن َأَّنَّ الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِِف احَلَياِة الدُّ

ا ُبون »  قوله أن»  {111-113}الكهف:[ ُصنْعا ناس املسمى اجلِ  «وحُيِْسنُون –حْيس 

 .«فرقا: بني الكلمتنينيس التصحيف وهو أن يكون النقاط عند أهل البديع جت

  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 82

َياِِن َص ] ِة َوُقْل َربِّ اْرَْحُْهََم َكََم َربَّ ْْحَ لِّ ِمَن الرَّ ََم َجنَاَح الذُّ اَواْخِفْض هَلُ [ ِغيا

اجلناح هنا مستعمل يف حقيقته ألن اجلناح يطلق يف اللغة عىل يد »  {51}اإلرساء:
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[ َواْضُمْم َيَدَك إََِل َجنَاِحَك ]اإلنسان وعضده وإبطه قال تعاىل ملوسى عليه السالم 

من الرهب واخلفض مستعمل يف معناه احلقيقي الذي ضده الرفع ألن  {55}طه:

ومظهر الذل والتواضع خيفض جناحيه  (يديه)يه من يريد البطش يرفع جناح

فاألمر بخفض اجلناح للوالدين كناية عن لني اجلانب والتواضع هلام قال  (يديه)

َبَعَك ِمَن املُْؤِمننِيَ ]ملسو هيلع هللا ىلص تعاىل لنبي  َِن اتَّ
 {512}الشعراء: [َواْخِفْض َجنَاَحَك ملِ

 .«وإطالق العرب خفض اجلناح كناية عن التواضع ولني اجلانب

إِنَّ َلَك ]  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 85

وَع فِيَها َوََل َتْعَرى َأَلَّ  يف هذه اآلية الكريمة نفي اجلوع املتضمن »  {119}طه:[ َُتُ

لنفي احلرارة الباطنية واألمل الباطن الوجداين وبني نفي الُعري املتضمن لنفي األمل 

 .«اهري من أذى احلر والربد وهي مناسبة التضادالظ

َك ]  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 86 َوَأنَّ

 يف هذه اآلية الكريمة نفي األمل الباطني الذي»  {119}طه:[ ََل َتظَْمُأ فِيَها َوََل َتْضَحى

 .«نفي األمل الظاهري الذي يسببه حر الشمسيسببه الظمأ وبني نفي الُضحى املتضمن ل

َوإَِذا ]  تعاىلقال »رمحه اهلل  ( قال الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 86

لنِيَ  ْم َماَذا َأْنَزَل َربُُّكْم َقاُلوا َأَساطُِي األَوَّ مجع أسطورة   األساطري {51}النحل:[ قِيَل هَلُ

كتب األقدمني من األكاذيب واألباطيل وأصلها  أوأسطارة وهي اليشء املسطور يف

 .«{5}الطُّور:[ َوكِتَاٍب َمْسطُورٍ ]  من سطر إذا كتب ومنه قوله تعاىل

اإلمام النووي من أصحاب »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمني( قال الشيخ 87

 .(1) «الفنونالشافعي املميزين وأكثر الشافعني تأليفا: يف مجيع 

                                           
( من رشح فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني رمحه اهلل تعاىل عىل 022فائدة )ال( إىل 87فائدة )المن  (8)

 .تتم الصاحلات كتاب )األربعني النووية( وهذه الفوائد مرتبة عىل ترتيب األحاديث، واحلمد هلل الذي بنعمته
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انترشت مؤلفات اإلمام النووي »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمني( قال الشيخ 82

 .«يف العامل اإلسالمي وهلا قبول وهذا يدل واهلل أعلم من إخالص نية املؤلف

اإلمام النووي جمتهد وقد أخطأ يف »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمني( قال الشيخ 89

 .«مسألة األسامء والصفات

اخلطأ الذي وقع فيه اإلمام النووي »  رمحه اهلل بن صالح العثيمنيحممد ( قال الشيخ 02

)استوىل عىل العرش( وال   يقول أهل التأويل [اْسَتَوى َعَّل الَعْرشِ ]  هقوليف 

ينكرون استوى ولو نكروها تكذيبا: كفروا وإما من ينكرها تأويال: وهو مساغ 

غ وال يعرف يف اللغة العربية فانه ومعروف يف اللغة العربية فانه ال يكفر وإذا مل يسا

 .«موجب للكفر

األربعني النووية األصل عند »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمني( قال الشيخ 08

العرب يطلقون العدد الكرسي الذي يزيد عىل الرقم حيذفونه والصحيح هي اثنان 

 .«وأربعون حديثا: 

أحاديثها يف  األربعني النووية»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمني( قال الشيخ 00

 .«أبواب متفرقة وهي جيدة للحفظ

 مهاصحيح البخاري ومسلم »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمني( قال الشيخ 03

 .«أصح الكتب املصنفة

بكر الصديق بعد  ابايع الصحابة أب»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمني( قال الشيخ 02

بكر بايعوا عمر باخلالفة ريض اهلل  وبعد وفاة أيب حتت السقيفةملسو هيلع هللا ىلص وفاة النبي 

 .«عنهم

 (سمعت  )إذا جاء يف احلديث قول»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمني( قال الشيخ 05

 .«بال واسطة وهي من أقوى األحاديثملسو هيلع هللا ىلص يدل عىل أنه سمع من رسول اهلل 

مل  (األعامل بالنيات إنام)  حديث»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمني( قال الشيخ 06



  قطوف من الفوائد

من الصحابة إال عمر بن اخلطاب وهذا احلديث له شواهد من القرآن من  يروه

 .«{575}البقرة:[ اْبتَِغاَء َوْجِه اهلل َوَما ُتنِْفُقوَن إَِلَّ ]  اآليات فمثال قوله تعاىل

 (إنام األعامل بالنيات)  حديث»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 07

نةموافق املعنى يف الكتاب و حتى البخاري جعل هذا احلديث يف بداية  السُّ

 .«صحيحه ويف أغلب الكتب املؤلفة

)إنام األعامل بالنيات(   ملسو هيلع هللا ىلصيف قوله »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 02

 .«تفيد احلرص  إنام

فهجرته إىل ما هاجر )  ملسو هيلع هللا ىلص قوله»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 09

لدنيا ومل يذكر ملن هاجر إليه هاجر للدنيا وفيها أيضا حتقري ل فيه إخفاء نية من (إليه

 .«دنيا واملرأةلوالتحقري هنا ل

مجع عمل ويشمل أعامل   األعامل»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 32

 .«القلوب وأعامل النطق وأعامل اجلوارح

ما يف القلب من   األعامل القلبية»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيشيخ قال ال( 38

 .«التوكل عىل اهلل واإلنابة إليه واخلشية منه  العمل مثل

ما ينطق به   األعامل النطقية»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 30

 .«اللسان وهي أكثر اجلوارح عمال: 

أعامل اليدين   األعامل اجلوارحية»  رمحه اهلل الح العثيمنيحممد بن صقال الشيخ ( 33

 .«والرجلني

 القصد،  لغة  األعامل بالنيات»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 32 

 .«العزم عىل فعل عبادة مقربة إىل اهلل وحملها القلب فهي عمل قلبي فقط  ورشعا: 

النية متييز بني العادات والعبادات »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 35

 .«ومتيز العبادات بعضها عن بعض



  قطوف من الفوائد

عبادات أهل   بعض السلفقال »رمحه اهلل   حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 36

 .«الغفلة عادات وعادات أهل اليقظة عبادات

وال عن ملسو هيلع هللا ىلص مل يثبت عن النبي »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 37

 .«أصحابه التلفظ بالنية ألن حملها القلب واهلل مطلع عىل كل يشء

نية بل التلبية ليست تلفظ بال»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 32

 .«تكبرية اإلحرام يف الصالة  مثلإظهارها شعرية للنسك وهي 

ة اإلنتقال من بلد الكفر إىل اهلجر»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 39

بلد اإلسالم وهي واجبة عىل كل مؤمن ال يستطيع إظهار دينه يف بلد الكفر فال يتم 

 .«إسالمه إال باهلجرة إلظهار دينه

 (فهجرته إىل اهلل ورسفله)  ملسو هيلع هللا ىلص قوله»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 22

ا اهلل ورسوله يريد ثواب اهلل تعاىل ويريد يريد هب أي االنتقال من مكة إىل املدينة

 .«ودفاعا: عنه ونرصة لدينهملسو هيلع هللا ىلص صحبة حممد 

ملسو هيلع هللا ىلص لنبي إىل ا ال جيوز ألحد اهلجرة»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 28

 .«بعد وفاته واهلجرة لسنته الرشيفة والدفاع عنها هذا هو املطلوب

ٍء ]  تعاىلقال »رمحه اهلل   نيحممد بن صالح العثيمقال الشيخ ( 20 َفإِْن َتنَاَزْعتُْم ِِف ََشْ

ُسولِ  يف حياته ملسو هيلع هللا ىلص أي إىل اهلل دائام: واىل الرسول »: {29}النساء:[ َفُردُّوُه إََِل اهلل َوالرَّ

 .«واىل سنته بعد وفاته

عليه  اتفقما   بعض املحدثنيقال »رمحه اهلل   حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 23

 .«خاري ومسلم ال يفيد الظن فقط بل يفيد العلمالب

اشتهر البخاري يف صحة »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 22

 .«األحاديث ألنه اشرتط يف روايته اللقاء واملعارصة

اشتهر مسلم يف الرتتيب وصناعة »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 25



  قطوف من الفوائد

 .«الرواية واملعارصة

   مدار اإلسالم عىل حديثني مها  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 26

                       .ألن فيه أعامل القلوب (إنام األعامل بالنيات)  حديث -8  

 ألنه فيه أعامل الظاهر. (من عمل عمال  ليس عليه أمرنا فهف رد)  حديث -0 

من صىل فرضا: بدخول الوقت »  رمحه اهلل لعثيمنيحممد بن صالح اقال الشيخ ( 27

جتزئ صالته حتى لو مل  أهنا القول الراجح  وهو مل ينو هي ظهر أو عرص أو غريها

 .«ينو بأهنا ظهر ويكفي نية صالة فرض الوقت

يف ملسو هيلع هللا ىلص من حسن تقسيم النبي »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 22

هذا  (إنام لكل امرئ)  وقوله وهذا للعمل (ل بالنياتإنام األعام)  احلديث قوله

 .«للمعمول به وكذلك اهلجرة هجرة رشعية وهجرة غري رشعية

إذا كان يف األمور الكونية فال جيوز »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 29

سوله وأما إذا كان يف أمور الرشيعة فيجوز قول اهلل ور (اهلل ورسوله اعلم  )قول

 .«اعلم

      ثالثة أمور حتث عىل طلب العلم  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 52

                                                   .بدع بدأت تظهر رشورها -8

                                            .اإلفتاء بغري علم -0

 .اجلدل بغري علم -3

 ؟هل اجلهاد أو طلب العلم أفضل»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيال الشيخ ق( 58

دله يشء إذا صلحت االعلم اليع  )العلم حمتاجون إليه الناس وقال اإلمام أمحد

وهذا خيتلف باختالف الشخص والزمان مثال: رجل شديد قوي ليس بذكي  (نيته

ل حافظة وذكي نقول له طلب يف طلب العلم فنقول له اجلهاد له أفضل مثال: رج

العلم أفضل من اجلهاد أو يف الزمن مثال: انترش اجلهل والبدع فنقول طلب العلم 



  قطوف من الفوائد

 .«أفضل من اجلهاد وإذا كثر العلامء فان اجلهاد أفضل

ا »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 50 اهلجرة أحيانا: مستحبة وأحيان:

  .«واجبة عىل حسب حال السائل

حديث عمر بن اخلطاب ريض اهلل »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 53

يدل هذا عىل شدة  (أسند ركبتيه إىل ركبتيه ووضع كفيه عىل فخذيه  )عنه قوله

 .«احرتام طلب العلم

 (يا رسول اهلل  )األعراب ينادون»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 52

ولكن جربيل الذي أتى عىل صورة  (بوصف النبوة أو الرسالة  )ادونواحلارضة ين

رجل اليعرفه أحد وثيابه بيضاء وشعره أسود وال عليه أثر السفر وحمرتما يف طلب 

 . «يا حممد  العلم يناديه

اعرتاف بالقلب واللسان   الشهادة»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 55

َمْن َشِهَد بِاحَلقِّ  إَِلَّ ]  قال تعاىل والقلب،البد من اللسان  وال يكفي اللسان بل

خرف:[ َوُهْم َيْعَلُمونَ   .«{92}الاُّ

ليس من ذرية إسامعيل رسول إال »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 56

 .«ملسو هيلع هللا ىلصحممد 

برشع وأمر ما أوحي إليه   الرسول»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 57

 .«تبليغه والعمل به

اإلخالص   رشوط قبول العمل»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 52

 .«ملسو هيلع هللا ىلصومتابعة النبي 

من قال الشهادة كاذبا: أو تعوذا: »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 59

عندما قتل   عنهريض اهلل فإنه يعصم دمه وماله وهذا الدليل لفعل أسامة بن زيد

 .«ملسو هيلع هللا ىلصالرجل املرشك وقبل قتله نطق الشهادة فقتله فعاتبه رسول اهلل 



  قطوف من الفوائد

للدخول يف اإلسالم تقال »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 62

  ملسو هيلع هللا ىلصال إله إال هلل فإهنا تكفيه لقوله   ن وأما إذا قال الكافر قبل موته قالاالشهادت

 .«(ا ال إله إال اهلل دخل اجلنةمن قال آخر كالمه من الدني)

يسمى  (ال إله إال اهلل  )قول»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 68

 .«توحيد العبادة  توحيد األلوهية

ليس قبل نوح أنبياء وال رسل بل »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 60

وا أرسل اهلل الرسل واألنبياء وآخر كان الناس أمة واحدة وعندما كثروا واختلف

 . «ملسو هيلع هللا ىلصالرسل واألنبياء حممد 

شهادة أن حممدا: رسول اهلل فيها   رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 63

   أمور ملزمة وهي

 .تصديقه فيام أخرب -8

  .اإلمتثال ألمره وال نرتدد -0

 .ملسو هيلع هللا ىلصال يقدم قول أحد من البرش عىل قوله  -3

 .ما هنى عنه بدون تردداجتناب  -2

 .ال يبتدع يف الدين عقيدة أو قوال أو عمال:  -5

 .مثل املولد النبوي  ملسو هيلع هللا ىلصال يبتدع يف حق النبي  -6

 .ال يف حياته والذي  يقدر عليهليس له يشء يف الربوبية إملسو هيلع هللا ىلص أن النبي اإلعتقاد  -7

 .ملسو هيلع هللا ىلصاحرتام أقواله  -2

 اهلل املوتى ببعض ما حيصل ربقد خُي »  اهللرمحه  حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 62

 . «عىل أهله لكن هذه مسائل ليست لكل أحد ويعلم أهله بالرؤيا الصاحلة

  ملسو هيلع هللا ىلص صالة اجلنازة تدخل يف قوله»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 65

وإذا كانت صالة اجلنازة صالة إحسان للميت وشفاعة له ال تكون  (تقيم الصالة)



  قطوف من الفوائد

 .«صالة أصال

فليس  (وحتج البيت)  ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 66

 .«واجبة مرة يف العمر ويأثم من تركها وهو مستطيعالعمرة معها بل العمرة 

مجيع العبادات البد فيها من »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 67

 .«يه مشقة وتعب وعدم قدرةاإلستطاعة وخص باحلج ألن ف

يدل هذا بأن  (صدقت)  ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 62

 .«ملسو هيلع هللا ىلصجربيل يعلم ما قاله 

 .«قبول وإذعان وتصديق  اإليامن»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 69

                                                      باهلل يتضمن أربعة أشياءاإليامن   رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 72

 .اإليامن بوجوده -8  

   .اإليامن بانفراد ربوبيته -0 

     .اإليامن بانفراد األلوهية -3 

  .اإليامن بأسامئه وصفاته -2 

  «يامن باهللوإذا مل تتوفر فإنه مل يتحقق اإل» 

يف األسامء والصفات نقول ما أثبته »  رمحه اهلل بن صالح العثيمني حممدقال الشيخ ( 78

 .«اهلل لنفسه وما نفاه عن نفسه

                                             اإليامن باملالئكة يتضمن أمور منها  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 70

 .همء. اإليامن بأسامء من علمنا أسام8 

 .. اإليامن باإلعامل املوكلة إليهم0 

                                منهاأمورا:  اإليامن بالكتب يتضمن  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 73

    .اإليامن بأن اهلل أنزل عىل الرسل كتبا: وهي من عند اهلل غري املوجودة اآلن -8

                                   .القرآن  ا مثلاإليامن بصحة األخبار بام فيه -0



  قطوف من الفوائد

   .رد رشيعتنا بخالفهام إذا مل ختالف رشيعتنا إذا مل تاإليامن بام فيها من أحك -3

بام علمنا من أسامئها وهي القرآن والتوراة واإلنجيل وصحف إبراهيم  اإليامن -2

 .والزبور وموسى

لإلنسان أربعة من الدور يف بطن »  ه اهللرمح حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 72

 .«أمه والدنيا والربزخ ويوم القيامة

أمورا:  اإليامن باليوم اآلخر يتضمن  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 75

                   منها

 .اإليامن بوقوعه -8

نةاإليامن بام ذكر يف الكتاب و -0   .من اليوم اآلخر السُّ

 .إليامن بام ذكر يف اليوم اآلخر من حوض وشفاعة ورصاط وجنة ونارا -3

 .اإليامن بنعيم القرب وعذابه -2

دائام: ما يقرن اهلل تعاىل اإليامن باهلل »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 76

 .«واليوم اآلخر

هذا خطأ وفيه  (ألخريمثواه ا  )قول»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 77

 .«إنكار للبعث

                 منها ا: اإليامن بالقدر يتضمن أمور  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 72

 .اإليامن بعلم اهلل املحيط بكل يشء مجلة وتفصيال:  -8

 اإليامن بأن اهلل كتب يف اللوح املحفو  كل يشء إىل يوم القيامة. -0

 .بكل ما حيدث بالكون فهو بمشيئة اهلل فال خترج عن ذلك اإليامن -3

 .اإليامن بأن اهلل خلق كل يشء -2

اإلحسان هلل هو اإلخالص يف »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 79

  .«واإلحسان للخلق هو بذل املعروفملسو هيلع هللا ىلص العبادة ومتابعة النبي 



  قطوف من الفوائد

                                           ن مهاااإلحسان مرتبت  اهلل رمحه حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 22

           .كأنك تراه أن تعبد اهلل  مرتبة طلب -8

 .فإن مل تكن يراك فإنه يراك  مرتبة هرب -0

دد وقت الساعة وآمن هبا من ح»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 28

  .«رشية وأعظم الرسل امللكية ال يعلامن عنهان أعلم الرسل البكافر أل

   أرشاط الساعة عىل ثالثة أقسام  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 20

  .. أرشاط مضت وانتهت8

 .. أرشاط مل تزل تتجدد وهي الوسطى0

 .. أرشاط كربى تكون عند قرب قيام الساعة3

اإليامن بالقدر خريه ورشه أربع   ه اهللرمح حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 23

   مراتب هي

  .. الكتابة0                .. العلم8

 .. اخللق2              .املشيئة .3

   الكتابة أنواع وهي  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 22

 إرسال امللك يف بطن األم بعد أربعة شهور.  . كتابة عمرية8

 يف ليلة القدر.  ليةحو ة. كتاب0

ََمَواِت َواألَْرِض ُكلَّ َيْوٍم ُهَو ِِف َشْأنٍ ]  قال تعاىل يومية ة. كتاب3 [ َيْسَأُلُه َمْن ِِف السَّ

محن:  .{59}الرَّ

الرجل تصيبه »  علقمة رمحه اهللقال »رمحه اهلل   حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 25

 .«سّلمأهنا من عند اهلل فريىض وي مصيبة فيعلم

الرش ال ينسب إىل اهلل ألن النبي »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 26

 .«بل الرش ينسب إىل املخلوقات (والرش ليس إليك)  قالملسو هيلع هللا ىلص 



  قطوف من الفوائد

  يف صحيح مسلم حديثجاء »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 27

املقصود هنا املؤمن  ل خري(املؤمن القفي خري وأحب من املؤمن الضعيف ويف ك)

 .«القوي قوي اإليامن وليس قوي اجلسم ومن قال غري هذا فال جيوز له

احلكمة يف وجود الرش يف »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 22

 .«لوال وجود الرش ما ُعرف اخلري  املخلوقات

عمل بدين يشتمل عىل   الصالة»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 29

 .«قول وعمل

  .«عبادة مالية ال بدنية  الزكاة»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 92

عباده بدنية ولكن من نوع   الصوم»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 98

        .«آخر وهي عمل بدين فيه كف وترك

عبادة مالية أحيانا: وعبادة   احلج»  رمحه اهلل العثيمني حممد بن صالحقال الشيخ ( 90

 .«مالية بدنية أحيانا: 

تقديم احلج عىل الصوم يف »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 93

 .«احلديث تقديم ذكري والرتتيب الذكري جيوز

وعها كلها األركان اخلمسة بتن»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 92

  .«ابتغاء اجلنة ا: وصد ا: وترك ا: بدنية ومالية وكف وأقواال:  امتحان ألن فيها أعامال: 

احلكمة من عمل األركان بذل »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 95

 .«واجتهاد البدن كل هذا امتحان (الصيام)وكف املحبوب  (املال)املحبوب 

الزكاة هي   يف بعض األركان مثل»  رمحه اهلل لح العثيمنيحممد بن صاقال الشيخ ( 96

ة مالية وليس فيها بدنية وإن كان فيها فهي خارج العبادة البدنية وكذلك دعبا

 .«العكس يف احلج

 ريض اهلل عنه أتى عبد اهلل بن مسعود»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 97



  قطوف من الفوائد

حلديث أمور الغيب وهذا من فقه عبد اهلل بن الن يف ا (الصادق املصدوق  )بقول

 .«مسعود ريض اهلل عنه

يكتب رزقه وأجله )  ملسو هيلع هللا ىلص قوله  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 92

   نيالرزق عىل نوع (وعمله وشقي أو سعيد

   .أكل ورشب ومسكن  . رزق بدين8

                           .العلم واإليامن وكالمها مراد باحلديث  . رزق ديني0

يكتب رزقه وأجله )  ملسو هيلع هللا ىلص قوله»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 99

         .«أي مدة بقائه يف الدنيا  أجله (وعمله وشقي أو سعيد

يكتب رزقه وأجله )  ملسو هيلع هللا ىلص قوله  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 822

   .«يكتسب من األعامل القولية والفعلية والقلبية ما  عمله (وعمله وشقي أو سعيد

يكتب رزقه وأجله )  ملسو هيلع هللا ىلص قوله»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 828

 .«النهاية يف اآلخرة  شقي أو سعيد (وعمله وشقي أو سعيد

إن أحدكم يعمل )  ملسو هيلع هللا ىلص قوله»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 820

أي عمل بعمل أهل اجلنة فيام  (ى ما يكفن بينه و بينها إال ذراعاجلنة حت بعمل أهل

إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة فيام   )يبدو للناس لقوله عليه الصالة والسالم

وقرب منه أجله أي املوت فيدع العمل الصالح  (يبدو للناس وهو من أهل النار

قصة الرجل الذي قتل   )باهللإىل غري الصالح وذلك لدسيسة يف قلبه والعياذ 

قبل املعركة مرشكا: فدخل يف الذي كان قصة الرجل   )والعكس من ذلك  (نفسه

اإلنسان إذا أقبل عىل اهلل بالصدق واإلخالص وعمل  (صفوف املسلمني وُقتل

 .«بعمل أهل اجلنة لن خيذله سبحانه وتعاىل

سقط اجلنني بعد أربعة شهور  إذا»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 823

 .«دفن يف مقابر املسلمني ويعق عنه ألنه آدميعليه ويُ  صىلَّ ن ويُ كفَّ ل ويُ غسَّ فانه يُ 



  قطوف من الفوائد

أقل من أربعة  السقط إذا كان»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 822

شهور وصار ضارا: عىل أمه فيجوز إسقاطه وإن كان لغري رضورة فإنه حرام ولكن 

 .«أقل حتريام: من إسقاطه بعد أربعة شهور

ال جيوز إسقاط اجلنني بعد أربعة »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 825

 .«شهور وإن كان فيه رضر عىل أمه ألن قتل النفس إلحياء أخرى ال جيوز

ألحد الروح أمر غيبي ال جيوز »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 826

وُح ِمْن َأْمِر َرّبِّ ]  أن يصفها قال اهلل تعاىل وِح ُقِل الرُّ  [َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الرُّ

 .«{92}اإلرساء:

إذا عرف اإلنسان فإنه ال يدري »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 827

 .«جلاول اإلنسان يف معرفة اهلل عز ويف كيفية النفس بني جنبيه فكيف حي

عناية اهلل سبحانه وتعاىل بنا بأنه »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 822

خرجنا إىل الدنيا ومالئكة    اجعل مالئكته يعتنون بنا يف بطون أمهاتنا ومالئكة إذ

 .«إذا متنا كل هذا دليل عىل عناية اهلل سبحانه وتعاىل بنا

العمل الذي ليس عليه أمر النبي »  ه اهللرمح حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 829

ومتابعة النبي  اإلخالص  العبادة يوإن كان خملصا: هلل ال يقبل منه ألن ركنملسو هيلع هللا ىلص 

  .«ملسو هيلع هللا ىلص

   يف أمور ستة هيملسو هيلع هللا ىلص متابعة النبي   رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 882

                          .هذا مردودوالصالة عند دخول البيت   مثل  . سببه8

                               .هذا مردودواألضحية بالفرس   مثل  . جنسه0

        .غسل العضو يف الوضوء أربع مرات الرابعة مردودة  مثل  . قدره3

 هذا مردود                          والسجود قبل الركوع   مثل  . كيفيته2

                           .هذا مردودولوقت الصالة قبل دخول ا  مثل  . زمانه5



  قطوف من الفوائد

     .اإلعتكاف يف املدارس وهذا مردود  مثل  . مكانه6

أكثر أهل العلم يرون الطالق يف »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 888

 .«ألزمت نفسك فألزمها ريض اهلل عنه احليض لقول عمر بن اخلطاب

إذا ورد هني يف نفس العبادة فهي »  رمحه اهلل الح العثيمنيحممد بن صقال الشيخ ( 880

املاء   )غري صحيحة وإذا كان النهي عاما: فانه ال يلتحق بصحة العبادة مثال

  .«الصالة صحيحة والنهي عن املغصوب (املغصوب وتوضأ منه وصىلَّ 

ملنع األصل يف العبادات ا»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 883 

 .«واحلظر حتى يقوم دليل عىل أهنا مرشوعة

                                                                 األقسام الثالثة يف العبادات  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 882

 .. ما علمنا أن الرشع رشع العبادات فيكون مرشوعا: 8

  .ى عنه فيكون ممنوعا: . ما علمنا أن الرشع هن0

   .. ما مل نعلم منه من العبادات فهذا ممنوع3

املعامالت واألعيان عىل ثالثة   رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 885

   أقسام

  .محار الوحشملسو هيلع هللا ىلص أكل النبي   . ما علمنا أن الرشع أذن فيه فهو مباح مثل8

  .اب من السباع فهذا ممنوعالن  . ما علمنا أن الرشع هنى عنه مثل0

  .. ما مل نعلم عنه فهو مباح ألن األصل يف غري العبادات اإلباحة3

إن احلالل بنّي واحلرام )  حديث  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 886

   تقسيم لألحكام (بنّي 

  .حالل بنّي الكل يعرفه -8

  .حرام بنّي الكل يعرفه -0

  ؟حالل أم حراممشتبه هل هو  -3



  قطوف من الفوائد

 انطباق الدليل عىل املسألة أو شتباه يفاشتباه يف الدليل أو اإما   شتباهوسبب اال

  .شتباه يف حمل احلكماشتباه يف احلكم أو ا

 (أال وأن لكل ملك محى)  حديث  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 887

   واحلمى عىل نوعني

   .هو حرام. إذا محاه لنفسه وهبائمه ف8

املسلمفن )  ملسو هيلع هللا ىلص. إذا محاه لدواب املسلمني كأبل الصدقة وأبل اجلهاد لقوله 0

 .أمحدرواه أبو داوود و (الكأل واملاء والناررشكاء يف ثالثة 

              يف األدلة أسباب االشتباه  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 882

  .يعرف أشياء ال يعرفها غريه ألن واسع العلم   . قلة العلم8

  .بأن يكون صاحب علم ولكن ال يفهم   . قلة الفهم0

   .وهو عدم البحث والتدبر ومعرفة املعاين  . التقصري يف التدبر3

  .يريد النرصة لنفسه وإتباع اهلوى بأن   . سوء املقصد2

ل بنّي واحلرام إن احلال)  حديث»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 889

فيه فائدة عظيمة وهي سد الذرائع التي توصل للمحرم وغلق ذلك الباب  (بنّي 

 .«فمن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام

  ملسو هيلع هللا ىلص الرد عىل العايص بقوله»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 802

ا هاهنا صلح ما صلح ملوواملقصود فيه ملسو هيلع هللا ىلص ذا قول النبي أوال: ه  (التقفى ها هنا)

    .«أي إذا اتقى القلب صلحت اجلوارح، هناك

الذي يعقل يف اإلنسان القلب »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 808

ا َأْو ]  هو املدير قال تعاىلوأنه  ْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن ِِبَ َأَفَلْم َيِسُيوا ِِف األَْرِض َفتَُكوَن هَلُ

ُدورِ َآَذاٌن َيْسَمعُ  َا ََل َتْعَمى األَْبَصاُر َوَلكِْن َتْعَمى الُقُلوُب الَّتِي ِِف الصُّ ا َفإَِّنَّ [ وَن ِِبَ



  قطوف من الفوائد

 .«{12}احلج:

عىل اإلنسان أن يؤمن بأن العقل »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 800

 .«يف القلب كام جاء يف القرآن لكن ال نعلم كيف ارتباطه

      الدين ينقسم إىل قسمني  رمحه اهلل مد بن صالح العثيمنيحمقال الشيخ ( 803

 .رضيت لكم اإلسالم دينا  . دين عمل8

 .مالك يوم الدين  . دين جزاء0

 (الدين النصيحة  )ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 802

  .«املراد به دين العمل والنصيحة إخالص اليشء

   النصيحة هلل تتضمن أمرين  رمحه اهلل مد بن صالح العثيمنيحمقال الشيخ ( 805

  .. إخالص العبادة له سبحانه وتعاىل8

  .. الشهادة له بالوحدانية يف ربوبيته وألوهيته وأسامئه وصفاته0

 ا: النصيحة لكتابه تتضمن أمور  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 806

                    منها

 .. الذّب عنه8

  .. تصديق خربه تصديقا: جازما: ال ريبة فيه0

 .. اإلمتثال ألوامر ما ورد يف كتابه عز وجل من أمر3

                   .. اجتناب ما هنى عنه2 

 .. اإليامن بأن األحكام فيه خري األحكام وال حكم أحسن منه5

 .. اإليامن بأن القرآن كالم اهلل عز وجل6 

                    أئمة املسلمني عىل صنفني  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيلشيخ قال ا( 807

   .علام: وعبادة وأخالقا: ملسو هيلع هللا ىلص . العلامء الربانيون الذين ورثوا النبي 8

  (العلامء مبينون واألمراء منفذون). دعوة األمراء املنفذون للرشيعة 0



  قطوف من الفوائد

تتضمن ملسو هيلع هللا ىلص النصيحة لرسول   اهللرمحه  حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 802

                        منها ا: أمور

    . جتريد املتابعة. 8

                  .. اإليامن بأنه رسول احلق0

     . امتثال أوامره.3

          . اجتناب نواهيه. 2

                         . الذّب عن رشيعته.5

 رضة واملستقبلية.    . اإليامن بأخباره املاضية واحلا6

                          .حيا: فمعه وميتا: نرصة سنتهملسو هيلع هللا ىلص . نرصة النبي 7

ما  نأل جاء عن اهلل يف لزوم العمل به كام ملسو هيلع هللا ىلص ن ما جاء به الرسولأ. اإلعتقاد ب2

   .ثبت يف القرآن نةالسثبت يف 

   علامءالنصيحة لل  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 809

  .. حمبتهم8

      .عن أغراضهم . الذبَّ 0

   .. معونتهم ومساعدهتم يف بيان احلق3

م الكتاب عىل الرسول ألن دِّ قُ »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 832

 .«م عليهالكتاب باقي والرسول يموت وهلذا ُقدِّ 

الصالة يف مكان اإلمام الراتب »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 838

  .«كون عدوانا عىل حقهتبدون إذن 

األمري يف السفر يطاع يف أمر »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 830 

  .«السفر فقط

            هناك فرق بني القتل واملقاتلة  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 833



  قطوف من الفوائد

     .ص بعينه وال جيوز القتل إال برشوط معروفةقتل الشخ  القتل 

  .أوسع من القتل  املقاتلة 

ُأمرت األمة بقتال أهل البغي »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 832

الذين خيرجون عىل اإلمام بشبهة فإذا أمر اإلمام وجب طاعته وموافقته دفعا: للرش 

 .«العدل والفساد وإقامة: 

من نطق الشهادة بلسانه ُعصم »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيل الشيخ قا( 835

 .«دمه وماله وقلبه إىل اهلل عز وجل

أ مرت أن أقاتل )  حديث»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 836

أصل وقاعدة يف جواز مقاتلة الناس وأنه ال جيوز مقاتلتهم إالهلذا  (الناس

 .«السبب

الفقهاء رمحهم اهلل يقاتل قال »رمحه اهلل   حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 837

ين تركوا األذآن واإلقامة وإن صلوا ألن األذآن واإلقامة من شعائر الدِّ  إذا أهل بلد

 .«الظاهرة وكذلك ترك صالة العيد يوجب القتال

بد هلا من تأثري وإن كلمة احلق ال»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 832

 .«طال الوقت أو تأخر

كان معه هرة  هي أبو هريرة ألنُكنِّ »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 839

  .«ي بذلكقد ألفها وألفته ُفكنِّ 

ال حمرم مع   قاعدة فقهية»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 822

 .«الرضورة وال واجب مع العجز

التداوي باملحرم   العلامءقال »رمحه اهلل   حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 828

 .«حرام للرضورة

إذا اضطر رجل لرشب اخلمر »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 820



  قطوف من الفوائد

 .«ذامل يتوفر أمامه إال هز لدفعها فقط إال إذا غص هبا جيولدفع لقمة 

إذا اضطر رجل ألكل امليتة فهل   رمحه اهلل صالح العثيمني حممد بنقال الشيخ ( 823

          ؟يشبع أم ال

إذا علم وغلب عىل ظنه أنه سيحصل عىل مباح قريبا: فال يشبع وإنام يسد جوعه  -

 .فقط

إذا مل يعلم ومل يغلب عىل ظنه إنه سيحصل عىل مباح قريبا: فإنه يأكل ما يشبعه  -

 .وحيمل معه

لذي ال يستطيع الفريضة ل صالة»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 822

القيام وجلس وقبل الركوع يقوم ثم يركع األفضل أن يبدأ بالصالة قائام: وإذا تعب 

يف النفل بعد ما محل اللحم كان عكس ملسو هيلع هللا ىلص جلس هذا يف الفريضة وفعل النبي 

  .«ذلك

نة»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 825 رشيعة جيب العمل هبا  السُّ

 .«سواء ذكرت يف القرآن أو مل ُتذكر

كثرة املسائل يف أمور الغيب »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 826

 .«وأهوال يوم القيامة سبب للهالك كاألسامء والصفات

ن يسأل ويبحث عىل طالب العلم أ»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 827

ال يكثر من أألن طالب العلم مستعد إلفتاء من يستفتيه وعىل غري طالب العلم 

 .«السؤال إال ما حيتاج إليه يف مسائل فقهية حيتاج إليه يف عباداته ومعامالته

العمل   بعض السلفقال »رمحه اهلل   حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 822

 .«الصالح ما كان خالصا: صوابا: 

   من أسباب إجابة الدعاء يف احلديث  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 829

 .الوطن النكسار قلبه وبعده عن  . السفر8



  قطوف من الفوائد

 .يمد يديه إىل السامء  . رفع اليدين0 

  .يا رب يا رب  . النداء بالربوبية3 

    .. املطعم احلالل2

       . املرشب احلالل.5

  .ل. الغذاء احلال6

             تنقسم األعامل إىل قسمني هي  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 852

      .. أعامل مقبولة8

 .. أعامل مردودة0

كلام كان اإلنسان أكثر وأقوى »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 858

 .«نهامتثاال: ألوامر اهلل عز وجل فهذا يدل عىل قوة إيام

إذا رد بعض الناس األكل »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 850

مل يأكله هذا  ملسو هيلع هللا ىلصوالرشب املباح عدم رغبة فال بأس وإذا كان تورعا: الن النبي 

 .«خمالف هلدي السلف الصالح

اإلمتناع عن الطيبات بدون »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 853

  .«عي فهو أمر مذمومسبب رش

شكر النعمة بالعمل الصالح قال »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 852

ا]  تعاىل ُكُلوا ِمْن ]  وقال تعاىل {21}املؤمنون:[ ُكُلوا ِمَن الطَّيِّبَاِت َواْعَمُلوا َصاحِلا

يبات ما رزقناكم واشكروا من ط {175}البقرة:[ َطيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َواْشُكُروا هلل

 .«(هلل

الشكر   بعض الفقهاء كون»رمحه اهلل   حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 855

 .«طاعة املنعم

قول اليشء طيبا : أو خبيثا: ليس »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 856



  قطوف من الفوائد

 .«لطبيعة الناس وإنام ما نص به الرشع

هل من كان مرشبه ومأكله »  رمحه اهلل صالح العثيمنيحممد بن قال الشيخ ( 857

استبعد هذا تنفريا: من ملسو هيلع هللا ىلص ألن النبي   ال ؟وملبسه حرام فهل يستحيل أن جياب له

 .«أكل احلرام وربام استجاب له

رفع   من أسباب إجابة الدعاء»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 852

بتهال ُترفع حتى وضع ظهرا اليدين لسامء كام جاء اليدين إىل أعىل الصدر ويف اإل

 .«رفع يديه يف اإلستسقاء ويف غزوة بدرملسو هيلع هللا ىلص بذلك احلديث بأنه 

   هل رفع اليدين مرشوع لكل دعاء  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 859

اإلستسقاء والقنوت يف النوازل والوتر وعىل الصفا   . ما ورد فيه رفع اليدين8

   ملروة ويف عرفة.وا

       .هتدعاء اخلطيب بل رفع سباب  . ما ورد فيه عدم الرفع0

األمر به واسع ألن رفع اليدين من أسبابه إجابة   . ما مل يرد فيه رفع وال عدمه3

 .الدعاء

  أكثر األدعية بالقرآن تبدأ بقول»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 862

ماذا    حديث بأن اإلنسان إذا رفع يديه وقال يا رب قال اهلل تعاىلوورد يف (يا رب)

 .«هءتريد أو نحوها واستجاب دعا

وابن الولد  ا: سبط  ابن البنت يسمى»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 868

 .«ا: حفيد  يسمى

يريبك إىل  ادع م  )معنى حديث»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 860

 .«دع الشك إىل ماال شك فيه وهذا يف العبادات ويف املعامالت  (يريبك ما ال

الشك إذا كثر فال   العلامءقال »رمحه اهلل   حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 863

 .«عربة به ألنه وسواس



  قطوف من الفوائد

 ال مايريبك إىل  دع ما)  حديث»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 862

 .«من جوامع الكلم التي عدد كلامهتا قليلة ومعناها عظيم (يريبك

احلسن أفضل من احلسني ريض »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 865

 .«اهلل عنهام ولكن الرافضة غلوا وتعاطفوا مع احلسني ملقتله

اهلل عنه ابن عيل احلسن ريض »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 866

 .«ملسو هيلع هللا ىلصوأمه فاطمة بنت رسول اهلل 

قال فيه رسول  ريض اهلل عنه احلسن»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 867

وعندما  (ابني هذا سيد وسيصلح اهلل به بني فئتني من املسلمني)  وهو صغريملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

وية بن أيب سفيان من باب بويع باخلالفة وتنازل عنها ملعا استشهد عيل بن أيب طالب

 .«الصلح بني الطرفني يف زمن الفتنة

حماسن اإلسالم كلها جتتمع يف »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 862

 .«{91}النحل: [إِنَّ اهللَ َيْأُمُر بِالَعْدِل َواإِلْحَسانِ ]  قوله تعاىل

من حسن إسالم )  معنى حديث»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 869

ترك اإلنسان ماال هيتم به وال تتعلق به أموره وحاجاته من  (املرء ترك ما اليعنيه

 .«حسن إسالمه

من اشتغل بيشء ال يعنيه يدل »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 872

 .«عىل ضعف إسالمه

األمر باملعروف والنهي عن »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 878

 .«اإلنسان برشوط وضوابط عنياملنكر مما يُ 

له الصالحية يف  يف بيتهالرجل »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 870

 .«التدخل واألمر ألنه راعي البيت حيثهم عىل اخلري ويمنعهم من فعل الرش

املقصود به  (ال يؤمن)  ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  اهللرمحه  حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 873



  قطوف من الفوائد

 .«ألصل األيامن ا: ال يتم اإليامن فالنفي هذا نفي كامل اإليامن وليس نفي

اإليامن حقيقة إقرار بالقلب بام »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 872

  ملسو هيلع هللا ىلصيرد عليه ويكون اإليامن بالقلب ويف اللسان ويف اجلوارح حلديث النبي 

عبة فأعالها قفل ال إله إال اهلل وأدناها إماطة األذى عن اإل) يامن بضع وسبعفن ش 

عبة من اإليامن إيامن باللسان وقول إماطة   إال اهلل إلهقول ال  (الطريق واحلياء ش 

 .«إيامن بالقلب  احلياء وقول إيامن باجلوارح  األذى عن الطريق

إذا كره العبد ما أنعم اهلل »  احلسد يف تعريف( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل 875 

  .«به عىل غريه فقد حسد حتى وإن مل يتمن زوال النعمة

حمبة اخلري لغريك مثل حمبة اخلري »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 876

 .«لك تأيت بعد جماهدة ومترين النفس عىل اخلري

الغش يف اإلمتحان ال يسمى »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 877

 .«هلا حمبة اخلري للغري بل هذا من خيانته ألنه حيمل شهادة ليس أهال: 

هو الذي جامع يف   الثيب الزاين»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 872

 .«نكاح صحيح فاذا زنا بعدما أنعم اهلل عليه بالنكاح صار مستحقا : للقتل

 .«الدماءالئق أول ما يقيض اهلل بني اخل»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ  (879

من كان بيننا وبينه عهد   املعاهد»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 822

 .«وقريش يف احلديبيةملسو هيلع هللا ىلص كام جرى بني النبي 

الذي قدم من دار   ستأمنامل»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 828

حرب لكن دخل بيننا بأمان ببيع أو جتارة أو رشاء أو عمل فهذا حمرتم معصوم 

 .«حتى إذا كان من قوم أعداء وحماربني لنا

هو الذي سكن معنا   الذمي»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 820

  .«ونحميه وهذا يدفع اجلزية



  قطوف من الفوائد

              ثبوت الزنا بطريقتني  رمحه اهلل صالح العثيمنيحممد بن قال الشيخ ( 823

                      .ني. ثبوت شهادة أربعة مرضي8

الصواب  ؟. إقرار الزاين بأنه زنا واختلف فيه هل يكرر عليه اإلعرتاف أم ال0

  .يكفي مرة واحده عىل حسب حاله

مثل الزنا يف حكم احلد   اللواط»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 822

 .«عن بلدهسنَّة  بئة جلده ويغرَّ اجيلد م  رجم وغري ثيب  بأن إذا كان ثيبا: 

ن الفاعل واملفعول أ  الصحيح»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 825

 .«به يف اللواط يقتالن إذا كان عن ترايض بينهام

ال جيوز إقامة احلدود   العلامءقال »رمحه اهلل   عثيمنيحممد بن صالح القال الشيخ ( 826

 .«إال لإلمام أو نائبه وال التعزيرات

ال ُيقتل املسلم بالكافر ألن »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 827

 .«املسلم أعىل منه ويقتل الكافر باملسلم ألنه دونه

كافر إن كل   القول الصواب»  اهلل رمحه حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 822

 .«رتد إذا تاب من أي نوع من الكفر فان توبته مقبولةاملأصيل أو 

هلل وتاب تقبل توبته من سب ا»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 829

 .    «عنه األن اهلل عف

نه تقبل إف ملسو هيلع هللا ىلصمن سب الرسول »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 892

عنه أو ال ويف حياته عفا عنهم  اقتل ألن هذا حق أدمي وال ندري عفتوبته ولكنه يُ 

 .«وبعد مماته ال ندري

خري لنفسه وخري   اخلري نوعان»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 898

  .«لغريه

واهلل أعلم كام جاء اجلار األقرب »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 890



  قطوف من الفوائد

 .«جار السوق والدكان  يف احلديث جار البيت وحيدد أيضا بالُعرف مثل

جتب   بعض أهل العلمقال »رمحه اهلل   حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 893

الضيافة إذا كان يف قرى صغرية وإذا كان يف املدن فال جيب ألن فيها املطاعم 

 .«نه عام وإكرام الضيف عىل حسب الُعرفوالفنادق والظاهر من احلديث أ

    .«رش ولغوخري و  الكالم أنواع»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 892

الكالم اخلري أقوى إليامنك »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 895

  .«خوتكإوأحفظ للسانك وأهيب عند 

إكرام الضيف عىل حسب الُعرف »  رمحه اهلل نيحممد بن صالح العثيمالشيخ  (896

أحيانا: يكون بجلوس معه وأحيانا يكون بإعداد الطعام له وأحيانا: بتقديم اهلدية له 

 .«إىل غري ذلك

العهد الذي حيمل إىل   الوصية»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 897

 .«شخص بأمر هام

نه مجرة أملسو هيلع هللا ىلص بّينه النبي   الغضب»  رمحه اهلل لعثيمنيحممد بن صالح اقال الشيخ ( 892

الشيطان يف قلب ابن آدم فيغيل القلب وحيّمر الوجه وتنتفخ أوداجه وربام يلقيها 

 .«يقف شعر رأسه

ال )  بقولهملسو هيلع هللا ىلص أوىص النبي »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 899

 .«(تغضب

عطي جوابا: ملن يُ ملسو هيلع هللا ىلص النبي »  رمحه اهلل نيحممد بن صالح العثيمقال الشيخ ( 022

  .«أوصاه عىل حسب حال السائل

 

     



  قطوف من الفوائد

 اجلزء السابع

    عالج الغضب عىل طريقتني  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 8

 .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم  إذا أحس بالغضب إن يقول  اللفظي -

يغري ما كان عليه من هيئة اجللوس  وأنفليقوم والعكس  ا: جالسإذا كان   الفعيل -

 .(1) الغضبأو يتوضأ لتطفئ مجرة الغضب أو اخلروج من املكان الذي كان فيه 

اإلحسان يف كل يشء وذكر يف »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 0

   .«احلديث القتل والذبح للمثال

    رشوط الذبح  رمحه اهلل العثيمنيحممد بن صالح قال الشيخ ( 3

أن يكون مسلام: أو كتابيا: فإذا كان وثنيا: أو مرتدا: ال حتل ذبيحته وكذلك تارك  -8

 .كتابيا: الصالة ألنه ليس مسلام: وال 

       .اهلل عليهااسم أن تكون آلة الذبح مباحة هبا بأن ينهار منها الدم ويذكر  -0

  .ن التذكية تطهري والعظم امليتة نجسة وطعام للجنال جيوز التذكية بالعظم أل -3

  باحللقوم املتصلة بالقلب   نيإهنيار الدم وإسالته بقطع الودجني العرقني املحيط -2

اهلل عز وجل عند الذبح رشط ومن نساها أو مل يقوهلا فالذبيحة حرام اسم ذكر  -5

 .عليه

ال جيوز كرس عنق الذبيحة ألنه يؤدي »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 2

 .«إىل أمل شديد

وجوب حد الشفرة ألنه أسهل »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 5

 .«وأريح للذبيحة

                                           
( من رشح فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني رمحه اهلل تعاىل عىل كتاب 892فائدة )ال( إىل 8فائدة )المن  (8)

 .)األربعني النووية( وهذه الفوائد مرتبة عىل ترتيب األحاديث، واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات

 



  قطوف من الفوائد

األفضل وضع الِرجل عىل صفحة »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 6

  .«العنق والذبح ألنه أيرس يف خروج الدم

كف األذى وبذل   اخلُلق احلسن»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيالشيخ  قال( 7

 .«الندى والصرب عىل األذى والوجه الطلق

جبليا: يكون اخلُلق احلسن أحيانا: »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 2

 عىل ذلك ويؤدي لصاحبه الراحة والطمأنينة وعدم وأحيانا: مكتسبا: بالتمرين

   .«القلق

فعل األوامر واجتناب النواهي يكون »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 9

 .«رسا: وعالنية

إذا كان يف إظهار األعامل حيصل »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 82

حسنة سن ة  من سّن يف اإلسالم)  ملسو هيلع هللا ىلصهبا تأيس وإتباع فهذا أفضل وأحسن لقوله 

وإذا مل يكن يف إظهارها فائدة  (له أجرها وأجر من عمل هبا إىل يفم القيامةف

 .«فاألرسار أفضل

فعل احلسنات ُيذهب السيئات »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 88

 .«وهذه نعمة ن مل ينوٍ إحتى و

يف  (يثام كنتاتق اهلل ح)  ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 80

 .«كل األماكن وإذا كانت يف األماكن القذرة فتكون بالنية

أي أحفظ  (احفظ اهلل)  ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 83

بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتعلم الدين بام يقوم به العبادات  حدوده ورشيعته

 .«واملعامالت والدعوة إليه

من حفظ اهلل واهتدى زاده اهلل »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمني قال الشيخ( 82

 .«هدى



  قطوف من الفوائد

احفظ اهلل جتده )  ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 85

معنى جتده اجتاهك وأمامك معناها واحد بأنه يدلك للخري ويقربك إليه  (اجتاهك

 .«وهيديك ويدافع عنك

كلام زاد إيامن العبد وتقواه زاد من »  رمحه اهلل صالح العثيمنيحممد بن قال الشيخ ( 86

 .«{39}احلج:[ إِنَّ اهللَ ُيَدافُِع َعِن الَِّذيَن َآَمنُوا]  الدفاع عنه اهلل عز وجل

 (سأل اهللاإذا سألت ف)  ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 87

 .«العبد قادرا: فإن اهلل هو مسبب األسباب لهأي ال تسأل إال اهلل حتى إذا كان 

إذا استعنت فاستعن   )ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 82

أي ال تطلب العون وال املساعدة إال من اهلل عز وجل وإن قدر عليه غريه فإن  (باهلل

 .«اهلل هو مسبب األسباب له

من أضاع دين اهلل فإن اهلل يضيعه »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 89

[ َوََل َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َنُسوا اهللَ َفَأْنَساُهْم َأْنُفَسُهمْ ]  وال حيفظه قال تعاىل

 .«{19}احلرش:

عبارة عن انفعال حيدث   احلياء»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 02

 .«لإلنسان عند فعل اليشء

إن آثار األمم السابقة تبقى هلذه »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيال الشيخ ق( 08

 .«كالم النبفة( إن مما أدرك من)  ملسو هيلع هللا ىلصاألمة لقوله 

    ما يؤثر عىل النبوة األوىل  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 00

  .. ما شهد رشعنا بصحته فهو صحيح مقبول8

 .النه فهو باطل مردود. ما شهد رشعنا ببط0

  .. ما مل يرد رشعنا بتأييده وال تنفيذه فهذا يتوقف فيه فهذا هو العدل3

    احلياء نوعان  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 03



  قطوف من الفوائد

أن تستحي من اهلل عز وجل أن يراك حيث هناك   . احلياء يتعلق بحق اهلل عز وجل8

   .ويفقدك حيث أمرك

 .خالف املروءة واألخالقالكف عن كل ما   يتعلق بحق املخلوق . احلياء0

   ن مهاان آخراللحياء نوع  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 02

  .. حياء طبيعي جتده منذ الصغر ال يفعل وال يتكلم إال للرضورة8

 .تمرين. حياء مكتسب أي أنه صاحب ُأناسا: أهل حياء فتأثر هبم واكتسبه بال0

أي  (قل يل يف اإلسالم)  ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 05

 .«يف الرشيعة

هذا  (قل آمنت باهلل)  ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 06

 .«هذا عمل باجلوارح (ثم استقم)إيامن يف القلب واللسان والثانية 

هذا احلديث جامع من أمجع »  رمحه اهلل ن صالح العثيمنيحممد بقال الشيخ ( 07

 .«األحاديث

اإليامن يتضمن اإلخالص »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 02

 .«بالعبادة

االستقامة تتضمن التميش عىل »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 09

 .«رشيعته

حرص الصحابة عىل سؤال ما »  رمحه اهلل لعثيمنيحممد بن صالح اقال الشيخ ( 32

 .«يفيدهم

 (فالن مستقيم  )األفضل قول»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 38

 .«نةالسلوجود األدلة من الكتاب و (فالن ملتزم  )بدل من قول

ع اإلستقامة وصف عام جلمي»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 30

 .«األعامل واألقوال



  قطوف من الفوائد

السري عىل طريق   اإلستقامة»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 33

 .«مستقيم ال خيرج منه ال يمينا: وال شامال: 

 ا  ال أسال عنه أحد)  ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 32

 .«هتم املسئول باجلوابالصحابة يسألون من يفوقهم علام: هنا لي  (غريك

 .«بمعنى أخربين (أرأيت)  ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 35

ال بد أن تّقيد التعاريف الرشعية »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 36

 .«أي يكون العبادة لوجه اهلل سبحانه وتعاىل (تعبدا: هلل)بقول 

أي   (أحللت احلالل)  ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  رمحه اهلل مد بن صالح العثيمنيحمقال الشيخ ( 37

أي ابتعد عن احلرام معتقدا:  (حّرمت احلرام)  ملسو هيلع هللا ىلصأفعل احلالل معتقدا: بحله وقوله 

  .«بحرامه وترك احلرام اعتقادا: بحرامه عبادة هلل ويؤجر عليه

ا يف اآلخرة إال األسامء هل ما الدنيا»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 32

ِة َأْعنُيٍ ]  وهي خمتلفة قال اهلل تعاىل ْم ِمْن ُقرَّ  }السجدة:[ َفََل َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي هَلُ

 .«(احلديث.. .أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت)  ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول اهلل  {17

فيمن ترك الوتر   )أمحد اإلمامقال »رمحه اهلل   حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 39

 ركعة واحدة ألنه مهمل فيمن ترك الوتر بأنه رجل سوء ومل يصلِّ (  ال تقبل شهادته

 .«وال يبايل

اإلبتعاد عن احلالل بال عذر »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 22

أو يف  لقرآنمذموم واحلالل يف مجيع األعامل واألقوال إال ما ثبت احلرام يف ارشعي هذا 

نة  .«الصحيحة السُّ

 (قال نعم ؟دخل اجلنةأأ)  ملسو هيلع هللا ىلصقوله   رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 28

كيف يدخل اجلنة ويف احلديث نقص يف أركان اإلسالم وهو نقص الصوم واحلج 

   والزكاة



  قطوف من الفوائد

             .علم من حال الرجل أنه ليس ذا مالملسو هيلع هللا ىلص . لعل النبي 8

ومنع الزكاة  (وحّرمت احلرام)  أنه ذا مال فانه سوف يؤدي الزكاة . إن علم0

 .حرام

التاسعة أو  نةالس. أما احلج ربام هذا احلديث قبل فرض احلج ألنه فرض يف 3

 .العارشة

فان ترك احلج  (وحّرمت احلرام  ). إن كان احلديث بعد فرض احلج فانه قال2

  .حرام

 (نعم)إذا سألت عن يشء فقلت »  رمحه اهلل يمنيحممد بن صالح العثقال الشيخ ( 20

    .«أتبيع السيارة فيقول نعم فيتم البيع  هذا إقرار بموافقة مثاله

 (الطهفر شطر اإليامن)  ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 23

  .«بفعل الطاعات  بفعل الطهور وحتلية  ختلية (حتلية وختلية  )هنا فيه

قيل يف  (شطر اإليامن)  ملسو هيلع هللا ىلصقوله   رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 22

         معناه

. التخيل عن اإلرشاك باهلل ألن الرشك ظلم عظيم وفيه نجاسة وهلذا كان الطهور 8

  .شطر اإليامن

 بالطهور. الصالة ذاهتا إيامن وال تتم إال . إن طهور الصالة شطر اإليامن ألن 0

  .ألفضل القول األول ألنه أعم وأحسن. ا3

 (احلمد هلل متأل امليزان)  ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 25

 .«أي متأل ميزان األعامل

تنزيه اهلل  (سبحان اهلل)  ملسو هيلع هللا ىلصقوله   رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 26

          سبحانه لثالثة أشياء

 (.وال نومسنَّة  ال تأخذه  )لنقص فال يمكن أن يتصف بصفة نقص قال تعاىل. صفة ا8



  قطوف من الفوائد

نَا ِمْن ]  . النقص يف كامله فال يمكن لكامل أن يكون فيه نقص قال تعاىل0 َوَما َمسَّ

 .{39}ق:[ ُلُغوٍب 

ِميُع الَبِصيُ ]  . مشاهبة املخلوقني قال تعاىل3 ٌء َوُهَو السَّ [ َلْيَس َكِمْثلِِه ََشْ

 .{11ورى:}الشُّ 

   نفي مماثلة املخلوقني  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 27

ِميُع الَبِصيُ ]  قال تعاىل نةالس. جاءت بالكتاب و8 ٌء َوُهَو السَّ  .[َلْيَس َكِمْثلِِه ََشْ

 ..  متثيل الكامل بالنقص جيعله نقص0

احلمد وصف املحمود   احلمد هلل»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 22

  .«بالكامل مع املحبة والتعظيم

 (سبحان اهلل واحلمد هلل  )ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 29

 . «فيها نفي النقص وإثبات الكامل هلل سبحانه جل وعال

الصالة   (رالصالة نف)  ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 52

  .«نور يف الفريضة والنافلة نور يف الوجه ونورا: يف القرب ونورا: يف احلرش

 (الصدقة برهان)  ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 58

 .«الصدقة بذل املال للمحتاج وبرهان أي دليل عىل صدق إيامنه

  الصرب (الصرب ضياء)  ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 50

 .«حبس النفس بام جيب الصرب عنه وعليه

الصرب عىل   ثالثة هي الصرب أنواع»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 53

 . «طاعته والصرب عن معصية والصرب عىل أقدار اهلل املؤملة

عىل أقدار اهلل املؤملة درجة الصرب »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 52

والرضا بذلك أعىل من ذلك بدرجة ألن الرايض بالقضاء تابع الصرب بالرىض عىل 

  .«ما اختاره اهلل جل وعال



  قطوف من الفوائد

الصرب واجب والرضا مستحب »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 55

 .«والرضا أعىل درجة من الصرب فهو تابع له

إذا نزل بالعبد مصيبة عليه أن ال   رمحه اهلل بن صالح العثيمنيحممد قال الشيخ ( 56

         يسخط والسخط عىل نوعني

     .الدعاء عىل نفسه بالويل  . السخط اللساين8

 .يشق اجليوب  . السخط الفعيل0

الصرب عىل   أفضل أنواع الصرب»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 57

 .«تعاب البدنإن فيها حبس النفس وطاعة اهلل أل

يؤجر اإلنسان عىل قدر املشقة يف »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 52

  .«الصرب عىل املعصية أو الصرب عىل طاعته أو الصرب عىل أقدار اهلل

مثل  (الصرب ضياء)  ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 59

 .«نور ألن فيه حبس النفسا حرارة ومل يقل فيه اهالشمس في

ُه إَِلَّ ]  تعاىلقال »رمحه اهلل   حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 62  ََل َيَمسُّ

ُرونَ  املقصود بذلك املالئكة وال يقصد به القرآن أو املصحف بل اللوح »  [املَُطهَّ

 .«املحفو 

القرآن يف اللوح املحفو  وأن اهلل »  اهلل رمحه حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 68

سنَّة  وات واألرض بخمسني ألفعنده علم مقادير كل يشء قبل خلق السام

  .«كن فيكونويقول لليشء تقديرها  هوعند

        أمور مهمة يف الوضوء  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 60

ا الَّ ]  . استشعار قوله تعاىل8 َ ََلةِ َيا َأُّيُّ [ ... اآليةِذيَن َآَمنُوا إَِذا ُقْمُتْم إََِل الصَّ

 .{2}املائدة:

 .(... احلديث.من تفضأ نحف وضفئي هذا ثم صىل)  ملسو هيلع هللا ىلص. استشعار قوله 0



  قطوف من الفوائد

 .. احتساب األجر بأن الوضوء من مكفرات الذنوب3

   أمور مهمة يف الصالة  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 63

ََلَة ]  ر قوله تعاىل. استشعا8 يُموا الصَّ
  .{13}البقرة:[ ... اَليةَوَأقِ

  .(صلفا كام رأيتمفين أصيل)  ملسو هيلع هللا ىلص. استشعار قوله 0

هذا يف مجيع  . احتساب األجر بأن الصالة وما قبلها من مكفرات الذنوب وعىل3

 .ملسو هيلع هللا ىلصاإلخالص ومتابعة  العبادات ليتم بذلك

كل الناس يغدو فبائع )  ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  محه اهللر حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 62

أي هذا مثال بأن الناس يغدون وخيرجون مبكرا  يف الصباح ويبيع نفسه  (نفسه

 .«بإكالفها بالعمل

 (فمعتقها أو مفبقها)  ملسو هيلع هللا ىلصقوله   رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 65

          ومعنى ذلك

         لطاعات إذا فعل وقام با ةعتق. تكون نفسه م8

 .. تكون نفسه موبقة إذا تكاسل وترك الطاعات وفعل املعايص واملنكرات0

 .«الطهور حيس ومعنوي»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 66

امليزان له لسان وكفتان يزن »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 67

 .«األعامل الصاحلة والفاسدة

ميزان األعامل واألقوال كيف »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 62

أو  ن اهلل سبحانه وتعاىل قادر عىل كل يشء بأن جيعل األجسام أعامال: بأ  يكون

 .«سورة البقرة وآل عمران يف يوم القيامة  وعىل هذه األمثلة ا: جيعل األقوال أجسام

كل ما رواه   احلديث القديس»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 69

 .«عن ربه عز وجلملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

ظهر اختالف أهل العلم يف   رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 72



  قطوف من الفوائد

    احلديث القديس عىل قولني

ضافه إىل اهلل أملسو هيلع هللا ىلص . أن احلديث القديس من عند اهلل لفظه ومعناه ألن النبي 8

 .سبحانه وتعاىل

    ناولذلك وجهملسو هيلع هللا ىلص احلديث القديس معناه من عند اهلل ولفظه من عند النبي . أن 0

لو كان احلديث القديس لفظا: ومعنى من عند اهلل لكان أعىل سندا: من   األول

 (.جربيل عليه السالم)يرويه عن ربه بال واسطة ملسو هيلع هللا ىلص القرآن ألن النبي 

  .وبني القرآن فرقلو كان احلديث القديس من عند اهلل مل يكن بينه   الثاين

   الفرق بني احلديث القديس والقرآن  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 78

  .. أن احلديث القديس ال يتعبد بتالوته مثل القرآن8

   .. أن اهلل حتدى الناس بأن يأت بآية ومل يرد ذلك باحلديث القديس0

منه الصحيح ومنه الضعيف  . أن القرآن حمفو  من عند اهلل وأما احلديث3

  .والتقديم والتأخري

 .ذلكفيها . أن القرآن ال جيوز نقله باملعنى وإما األحاديث جيوز 2

 .. أن القرآن ال تصح الصالة إال بالقراءة منه خالف األحاديث القدسية5

  .. أن القرآن ال يمسه إال الطاهر بخالف األحاديث القدسية6

 .نب إال أن يغتسل بخالف األحاديث القدسية. أن القرآن ال يقرأه اجل7

فيها الصحيح . القرآن ثبت بالتواتر ومن أنكر حرفا: فقد كفر بخالف األحاديث 2

 .فهو كفرملسو هيلع هللا ىلص لرسول والضعيف وأما تكذيب ا

إنام أعاملكم أحصيها )  ملسو هيلع هللا ىلصقوله   رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 70

     معنى ذلك (لكم ثم أوفيكم إياها

        .. يكون وفاء األعامل بالدنيا فقط8

      .. الكافر جيازى عىل عمله احلسن يف الدنيا0



  قطوف من الفوائد

          .. املؤمن جيازى ويؤخر الثواب يف اآلخرة فقط3

  .. املؤمن قد جيازى يف الدنيا ويف اآلخرة2

  أعىل مراتب سند احلديث»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 73

 .«احلديث القديس

روية عن اهلل عز املحاديث األ»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 72

  .«قدسية وجل تسمى

ملسو هيلع هللا ىلص روية عن النبي املحاديث األ»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 75

 .«تسمى مرفوعة

روية عن الصحابة املديث حااأل»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 76

  .«موقوفةتسمى 

روية عن التابعني املحاديث األ»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 77

 .«مقطوعة تسمى

  أفضل تعريف للحديث القديس»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 72

 ناسطع وتعمق ولتنوبدون زيادة ألنه فيه تكلف  (عن ربهملسو هيلع هللا ىلص ما رواه النبي )

 .«مؤمورين بذلك

م الظلم عىل نفسه اهلل عز وجل حرَّ »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 79

 .«عدال: منه وكامل العدل الذي يليق به جل وعال

   اإلستغفار يكون عىل نوعني  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 22

  .اللهم اغفر يل  . طلب املغفرة باللفظ8

 .الصالة  . طلب املغفرة باألعامل0

   اهلداية عىل نوعني  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 28

  .. هداية توفيق فهذه ال تطلب إال من اهلل8



  قطوف من الفوائد

   .. هداية داللة وإرشاد وهذه تصح أن تطلبها من غري اهلل0

   الذنوب عىل أنواع  ه اهللرمح حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 20

 .تكفريها باألعامل الصاحلة  . الذنوب الصغائر8

  .تكفريها بالتوبة إىل اهلل عز وجل  . الذنوب الكبائر0

وجوب احلمد هلل عز وجل عىل من   رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 23

   وجد خريا: من وجهني

  .. إن اهلل عز وجل يرس له العمل8

   .. إن اهلل تعاىل أثابه عىل العمل0

 (أ ناسا  من أصحاب)  ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 22

 .«هم الفقراء واملساكني

  .«األموال (الدثفر)  ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 25

أريتم   )ملسو هيلع هللا ىلصقوله  يف قياس العكس»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 26

 .«(إذا وضعها يف حالل)  ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  (إذا وضعها يف حرام

احلديث فيه مسارعة للخري وليس »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 27

 .«فيه حسد

            األمر باملعروف عىل رشطني  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 22

  .يكون عارفا: بام يدعو إليه. أن 8

  .. أن يكون متأكدا: من تركه للمعروف0

           النهي عن املنكر عىل رشطني  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 29

  .. أن تعلم أن هذا املنكر بدليل رشعي8

    .. أن تعلم أنه وقع  يف منكر0

 .شد. أن ال يزول املنكر فيقع بأكرب منه وأ3



  قطوف من الفوائد

  تغيري املنكر أربع مراتب  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 92

         .ة. إزالته واجب8

        .. ختفيفه واجب0

           .. وضع مساوي له قياس3 

 .. وضع أشد منه مرفوض2

  ملسو هيلع هللا ىلصجاء يف صحيح مسلم قوله »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 98

      .«خلق كل إنسان من بني آدم عىل ستني وثالثامئة مفصال   أنه)

ال جيوز اإلصالح بني اثنني إذا »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 90

 .«علم بأن احلق مع أحدمها

 (الكلمة الطيبة صدقة)  ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 93

 .«اهلل كاألذكار أو يف حق الناس لدعوهتموهي إن كانت يف حق 

استحب بعض العلامء تقارب »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 92

 .«بل يميش عىل عادتهملسو هيلع هللا ىلص اخلُطا إىل الصالة وهذا مل يثبت عنه 

عن  انالضحى تكفي ركعتا»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 95

 .«وا: عض (362التصدق عن )

القول الراجح أن صالة الضحى »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 96

-5) بة الزوال دقيقة إىل قبل (02) بة ن ووقتهام بعد طلوع الشمساأقلها ركعت

 .«دقائق (82

 حولالشمس هي التي تدور »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 97

 .«نةالسال: من الليل وعىل هذا أدلة من الكتاب واألرض فيأيت النهار بد

الغش يف اإلمتحان منكر وخيانة »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 92

   .«لألمانة وال جيوز



  قطوف من الفوائد

يدخل يف ذلك  أحسن اخللق»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 99

 .«ن يّسلم بالرضاإحسان اخللق مع اهلل عز وجل ومع خلقه وأ

بر   هو كل خري وله نوعان الربِّ »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 822

  .«مطلق وبر خاص مثل بر الوالدين

اإلثم ما حاك يف )  ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 828

ن كان قلبه صافيا: سليام: هذا ليس عاما: هذا مل (ن يطّلع عليه الناسأوكرهت النفس 

وأما املتمردون اخلارجون عن طاعته ال يبالون هبا بل ربام جياهرون باملعايص وهم ال 

   .«يعلمون

من تفاخر بالزنا وما هو بالدين »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 820

 .«بالرضورة يستتاب وإن مل يتوب يقتل ألنه سخر بالدين

جواز الرجوع إىل القلب »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيشيخ قال ال( 823

والنفس لكن برشط إن يكون هذا الذي رجع ممن استقام عىل دينه جل وعال 

 .«العلم وصدق الدينبويؤيد 

إذا خالف العبد الدين فال »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 822 

 .«يرجع لنفسه ألنه خمالف

بأن يتخول ملسو هيلع هللا ىلص كان هدي النبي »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيال الشيخ ق( 825

 .«الصحابة باملوعظة

 القلب من ما يلنيِّ   املوعظة»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 826

  .«الرتغيب أو الرتهيب

املوضوع   أسباب تأثري املواعظ»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 827

 .«وحال الواعظ وانفعال الواعظ

طاعة اهلل بامتثال أوامره   التقوى»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 822



  قطوف من الفوائد

 .«واجتناب نواهيه عىل علم وبصرية

ملسو هيلع هللا ىلص وجوب التمسك بسنة النبي »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 829

ال  تم تؤخذ عندما توافق النص وإذا خالفوأصحابه اخللفاء الراشدين وسنته

 .«ؤخذت

من اخلطأ تقسيم البدع فاألصل »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 882

املقاصد )وهناك قاعدة مهمة وهي إن تفرق بني ملسو هيلع هللا ىلص كلها بدع خمالفة لسنة النبي أن 

 .«ةل وسائل مع تغري الزمن بال خمالفهذه ليست من البدع ب (والوسائل

   أنواع البدع من حيث احلكم  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 888

    .. بدع مكفرة8

         .. بدع مفسقة0

 .. بدع يعذر فيها صاحبها3

عمر بن اخلطاب ريض اهلل  قول»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 880

ملسو هيلع هللا ىلص أصال ليست بدعة بل كان النبي صالة الرتاويح  (نعمت البدعة هذه  )عنه

كال: عىل  نيصليها بأول رمضان وتركها خشية أن تفرض فلام رأى الناس يصلو

 .«خلف إمام واحد احده أمرهم بأن يصلو

فال تقول   بدع يعذر صاحبها»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 883

 .«صحيحبأن الرجل مبتدع بل عمله بدعة ويناصح ويبني له ال

ال يصح يف هذا   )قول املحدثني»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 882

 .«أي ال يصح يف هذه املسألة يشء (الباب شيئ

دخل يف يالصدقة أوالزكاة »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 885

 .«احليسبأمر معنوي  نا تشبيهأهنا تطفئ اخلطيئة كام يطفئ املاء النار وه هامفضل

ال يسأل عن العلم إال للعمل »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 886



  قطوف من الفوائد

  .«وليس لإلطالع

من  ريض اهلل عنه معاذ بن جبل»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 887

 .«إىل اليمن داعيا: ملسو هيلع هللا ىلص أفقه الصحابة باحلالل واحلرام وبعثه النبي 

كان شيخ اإلسالم ابن تيمية »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 882

ل عن مسألة قال فيها مسائل كثرية فعابه كثري من الناس فقال ئرمحه اهلل إذا ُس 

هف )  عن ماء البحر فقالملسو هيلع هللا ىلص ل النبي ئُس  اوقالو (هذا كرمه يف بذل العلم  )تالميذه

 .«ء وأجاب زيادة عليها ألمهيتهافسأل عن املا (طهفر ماؤه احلل ميتتهال

يات التي يف الكلامت وغريها اآل»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 889

  .«إذا كانت لتالوة فإنه يتعوذ من الشيطان وإذا كانت لإلستدالل فال

ينبغي إن يكون اخلوف والرجاء واحدا: فإذا غلب »  اإلمام أمحد رمحه اهللل اق( 802

 .«ا هلكأحدمه

حرص الصحابة عىل أمور الدين »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 808

عنها كام يف اإلعتقاد فاألفضل أن ال  وابسؤاهلم ما ينفعهم وأما املسائل التي مل يسأل

  .«يسأل عنها ألن الصحابة أفضل وأعلم ّمنا

   ؟الفرق بني الواجب والفرض  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 800 

      .نةالسي وما كان عليه دليل من ما كان عليه دليل ظن  الواجب

      .ما كان عليه دليل قطعي ما كان عليه دليل من القرآن  الفرض

أن األقوال السابقة كلها ضعيفة وأن الفرض مثل الواجب ولكن   القول الراجح

  .صار واجبا:  إذا تأكد صار فرضا: وإذا مل يتأكد

ال جيوز جتاوز احلد يف العقوبات »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 803

 .«أنقصاملفروضة ويكون حمرما: عىل من زاد أو 

  ينبغي عىل من حلق شاربه أن يؤدب الن احلديث»  اإلمام مالك رمحه اهلل قال( 802



  قطوف من الفوائد

 .«(احففا الشارب)

            أقسام شعر اإلنسان  رمحه اهلل ح العثيمنيحممد بن صالقال الشيخ ( 805

 .كالعانة واإلبط للرجال وللنساء  إزالتهب. ما ُأمر عن 8

  .كشعر اللحية  . ما هُنى بإزالته0

 .كشعر الساقني والفخذين  كت عنه. ما ُس 3

ريض اهلل عنه  عبداهلل بن عمر»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 806

عن قبضة اليد كل ما حج  توى أحاديث إعفاء اللحية ولكنه يرى قصها إذا زادر

  .«أو اعتمر فقط يرى أنه من باب الكامل ولكن رأيه خمالف ظاهر احلديث

ال أمور  ال يبحث اإلنسان عن»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 807

 .«يستفيد منها فاألفضل تركها عىل ما هي عليه

اجلهالة بالصحايب يف احلديث ال »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 802

 .«معرفته من  إال إذا كان بمعرفته اختالف حكم فال بدرضت

ترك ما ال ينفع يف   الزهد»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 809

           .«اآلخرة

ترك ما يرض من أمور   الورع»  رمحه اهلل يمنيحممد بن صالح العثقال الشيخ ( 832

 .«الدنيا

  .«الزهد أعىل من الورع»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 838

الدنيا سميت بذلك لوجهني »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 830

  .«قبل اآلخرة دون اآلخرة ودنيا يف الزمن دنيا يف املرتبة  مها

سؤال الناس يقلل من املودة »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 833

  .«واملحبة بأي طريقة ولكن إذا كان السؤال يفرح الرجل فيسأله بدون زيادة

حمبة اهلل عز وجل للمؤمنني وأهنا »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 832



  قطوف من الفوائد

َفَسْوَف َيْأِِت اهللُ بَِقْوٍم ُْيِبُُّهْم ]  اجلامعة قال تعاىلو نةالسحمبه ثابتة عند أهل 

  .«{21}املائدة:[ َوُْيِبُّوَنهُ 

 .«حيصل بدون قصد  الرضر»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 835

 .«حيصل بقصد  الرضار»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 836

متى ثبت الرضر وجب   قاعدة»  رمحه اهلل بن صالح العثيمني حممدقال الشيخ ( 837

 .«دفعه

متى ثبت اإلرضار وجب دفعه مع »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 832

 .«اإلرضار عقوبة قاصد

 (الرضر والرضار)  ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 839

 .«مية وخاصة البيوع واملعامالتقاعدة يف الرشيعة اإلسال

 املدعي عليه البّينة واملدعى عليه»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 822

 .«اليمني إذا أنكر الدعوى عليه

  أنواع البينة  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 828

  .. الشهادة8   

  .حال املدعي والداعي. ظاهر 0   

 .. القرائن3   

وهي قد وقعت يف عهد   القسامة»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 820

من أبنائهم  ا: ن رجال: من أولياء املقتول بأن فالن قتل فالنولف مخسحيبأن ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 .«فيؤخذ ويقوم عىل ذلك احلكم

أى منكم من ر)  ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 823

 .«الرؤية هنا رؤية برصية ويدخل يف ذلك السمع بخرب ويقني وتثبت (منكرا  

كةل مةا هنةى اهلل عنةه   املنكةر»  رمحةه اهلل حممد بن صالح العثيمةنيقال الشيخ ( 822



  قطوف من الفوائد

 .«ينكر عىل فاعله أن يفعلهوملسو هيلع هللا ىلص ورسوله 

            مرينالتثبت عن املنكر بأ  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 825

 .. أن يكون منكرا: 8

  .. أن يكون منكرا: يف حق فاعله0

إذا ُخيش من إنكار منكر حيصل »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 826

نه يتوقف وال يغري قال إبه فتنه عىل نفسه أو عىل أهله أو عىل أقرانه أو عىل الدعوة ف

ا بَِغْيِ ِعْلمٍ َوََل َتُسبُّوا الَّ ]  اهلل تعاىل  [ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللِ َفيَُسبُّوا اهللَ َعْدوا

 .«{119}األنعام:

  وعمل القلب له قول  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 827

  .عقيدة  قولال -

  .النية وإعامله من خوف ورجاء وحمبة  ملعال -

 .«اإليامن عمل ونية»  رمحه اهلل نيحممد بن صالح العثيمقال الشيخ ( 822

            مراتب فقه إنكار املنكر  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 829

أن يكون يف بداية املنكر دعوة يف مسجد أو مجع الناس وحتذيرهم   دعوة -8

   .ودعوهتم للخري

 ي.عد الدعوة أمر وهنأن يكون ب  األمر باملعروف والنهي عن املنكر -0

عىل حسب حاله يف  التغيري إذا مل يسمعوا ويطبقوا الدعوة وكٌل   تغيري املنكر -3

 إنكار املنكر باليد. 

قال بعض أهل العلم هو   احلسد»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 852

 .«متني زوال نعمه اهلل عز وجل عىل الغري إن كانت النعمة ماال: أو جاها: أو علام: 

شيخ اإلسالم ابن تيمية قال »رمحه اهلل   حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ  (858

  .«احلسد هو كراهة ما أنعم اهلل به عىل الغري وإن مل يتمن زوال النعمة  رمحه اهلل



  قطوف من الفوائد

الزيادة السابقة يف البيع   النجش»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 850

ش هبا غريه وفيها نفع البائع ورضر غع قيمتها وها بل لرفءوهو ال يريد رشا

 .«املشرتي أو العكس

ويكون  (وال تدابروا)  ملسو هيلع هللا ىلصقوله   رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 853

   عىل أمرين

 التدابر يف الرأي   -8

   .التدابر يف الظن -0

 .هاماألمرين بعض ويدخل كال

   احلسد عىل مراتب  ه اهللرمح حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 852

 .ا: أن يتمنى أن يفوق غريه وهذا جائز وليس حسد -8 

أن يكره نعمة اهلل عز وجل عىل غريه وال يسع يف تنزيل مرتبة الذي أنعم اهلل  -0 

  .عليه وبدافع احلسد فهذا ال يرضه ولكن غريه أكمل

 .قع احلسد يف تنزيل مرتبة الذي حسده فهذا حمرمي -3 

احلسد من خصال اليهود ويبدأ »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيالشيخ  قال( 855

بصاحبه فال يبقى مرسورا: ألن احلسد اعرتاض عىل قدر اهلل وحيصل للحاسد 

                      .«عدوان وخماصمة مع الغري بسبب هذا احلسد

 مر بالتحابالتباغض أُ  عن يإذا هُن »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 856

 .«منهام له سبب كال: و

بيع املسلم عىل املسلم حرام إذا »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 857

 .«كان يف زمن اخليار أو بعد زمن اخليار ويدخل يف ذلك الرشاء

مى إذا ُذكر الرجل يف غيبته تس»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 852

 .«ا: غيبة وإذا ُذكر الرجل ما يكره وهو حارض يسمى سب



  قطوف من الفوائد

               التورية هلا تفاصيل  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 859

 .إن أدت إىل باطل فهي حرام -8

  .إن أدت إىل واجب فهي واجبة -0

  .إن أدت إىل مصلحة أو حاجة فهي جائزة -3

ال بأس هبا أنه وز واألفضل جتال قيل  و ةي سبق قيل جائزيف غري الذ تإذا كان -2

 وعدم اإلكثار منها.

أهل الباطل يقولون التقوى ها »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 862

 .«قلب هلا تأثري عىل اجلوارح فأين التأثريالهنا إذا التقوى يف 

سم سمي يوم القيامة هبذا اال  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 868

        لثالثة أمور

        .ن الناس يقومون فيه من قبورهمأل -8

           .تقام فيه األشهاد هنأل -0

  .يقام فيه العدل ألنه -3

             أنواع السرت  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 860

             .يكون خريا:  ماسرت  -8

    .يكون رشا:  سرت ما -0

 .ال يكون خريا: وال رشا:  ماسرت  -3

           طريق العلم نوعان  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 863

    .ميش عىل األقدام  حيس  -8

  .ما يدرس ويفهم  معنوي -0

التالوة إذا سجد القارئ يف »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 862

  .«يسجد من استمع إليه



  قطوف من الفوائد

يضاف الشيئ هلل تعظيام: وترشيفا: »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 865

 .«بيت اهلل  مثل

قراءة القرآن بصوت واحد »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 866

 .«ما من أجل التعليم فجائزأللتعبد هذا بدعة و

باحلسنة ومل يعملها  يثاب من همَّ »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيخ قال الشي( 867

  .«إذا عزم عليها مع وجود النية الصادقة

بسيئة ومل يعملها تكتب له  إذا همَّ »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 862

 .«حسنة ولكن يكون هذا إذا تركها هلل عز وجل

واجلامعة بأن  نةالسعند أهل »  رمحه اهلل الح العثيمنيحممد بن صقال الشيخ ( 869

  .«صفات اهلل عز وجل فعلية متعلقة بمشيئته وذاتية الزمة هلل سبحانه وتعاىل

           تزيد احلسنات بأمور منها  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 872

       .احلجة يأيام العرش من ذ  مثل  الزمان -8

    .صالة يف املسجد احلرام عن غريهاال  مثل  املكان -0

 .الصحابة  مثل  العامل -3

خيتلف العمل بالعامل يف نيته إن »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 878

 .«كان يعمل امتثاال: أو واجبا: أو رياء: 

           .«كبائر وصغائر  السيئات منها»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 870

واجبات   احلسنات منها»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 873

 .«وتطوعات

 .«من كان مؤمنا: تقيا: كان هلل وليا: »  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل (872

ئر معاداة األولياء من كبا»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 875

 .«الذنوب



  قطوف من الفوائد

نةالوالية ثابتة يف الكتاب و»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 876   .«السُّ

              الوالية نوعان مها  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 877

     .والية اهلل للمتقني  خاصة -8

  .وشؤوهنملخلق بتدبري أمورهم لوالية اهلل عز وجل   عامة -0

فريضة   أوامر اهلل عز وجل»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 872

 .«ونافلة

الزيادة يف الطاعات قربة هلل عز »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 879

 .«وسبب يف إجابة الدعواتوجل 

النووي رمحه اهلل يتساهل  اإلمام»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 822

 .«  املحدثنيايف األحاديث ألنه من احلفَّ  كثريا: 

أن يرتكب اإلنسان   اخلطأ»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 828

           .«العمل عن غري عمد

ذهول القلب عن يشء   النسيان»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 820

 .«من قبل معلوم

أن يكره شخص عىل   ستكراهاال»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 823

 .«اإللزام واإلجبار  عمل حمرم وال يستطيع دفعه

هذه األعذار الثالثة واردة يف »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 822

 .«سورة النحليف القرآن يف آخر سورة البقرة و

األعذار الثالثة ُترفع اإلثم عن »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 825

 .«فاعله

األعذار الثالثة يف العبادات »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 826

فاليشء عليه يتعلق بحق اهلل وأما حق اآلدميني   (مكرها: وناسيا: وجاهال: )وغريها 



  قطوف من الفوائد

 .«ث الضامن ولكن يعفى من اإلثمال يعفى عنه من حي

املسائل اخلالفية إذا كان اإلنسان قد   الشيخ عبدالرمحن السعدي رمحه اهللقال ( 827

 .«فعل وانتهى فال يعامل باألشد بل ينظر لألخف

الزكاة وعنده أموال جهل حكم »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 822

وال يأثم عىل  راج الزكاة ألهنا متعلقة بحق آدميزكوية وعلم بعد وقت يلزمه إخ

 .«جهله

عبداهلل أمسك بمنكبي ملسو هيلع هللا ىلص النبي »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 829

كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر )  من األمام وقال له امريض اهلل عنه بن عمر

 .«ملسو هيلع هللا ىلصما قاله  عبداهلل بن عمروهذا ليستحرض  (سبيل

أكمل زهدا: من   عابر سبيل»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيل الشيخ قا( 892

  .«الغريب ألنه ماش ولن جيلس

الذي جيلس ولكنه   غريب»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 898

 .«حوله عمنغريب 

 كايناعمل لد)  قوله يروى»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 890

هذا ليس حديثا: عن النبي  (دا  واعمل ألخرتك كأنك متفت غدا  كأنك تعيش أب

 .«ومعناه صحيحملسو هيلع هللا ىلص 

محار  ينبغي لإلنسان أن جيعل املال كأنه  شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللقال ( 893

 .«يقيض فيه حاجتهيركبه أو كأنه بيت اخلالء 

ورضبه ملسو هيلع هللا ىلص بية النبي حسن تر»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 892

 .«فيعملون هبا ويدعون إليها لألمثال لصاحبته

العاص  بن عبد اهلل بن عمرو»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 895

 .«كان يكتب ما يسمع ويرى ألنهمن املكثرين لرواية األحاديث ريض اهلل عنه 



  قطوف من الفوائد

ملسو هيلع هللا ىلص حلديث النبي أحدا: أكثر مني رواية ال أعلم »  أبو هريرة ريض اهلل عنهقال ( 896

 .«إال عبد اهلل بن عمرو ألنه كان يكتب

اإليامن   واجلامعة نةالسعند أهل »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 897

 .«وينقص بفعل الطاعات وعمل املعايص واملنكرات زيدي

   التوبة رشوط  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 892

  .اإلخالص -8

 .الندم عىل ما فات -0

 .اإلقالع عن املعصية -3 

 العزم عىل أن ال يعود. -2

  .أن تكون التوبة وقت قبول التوبة -5

   التوبة عىل نوعنيموانع   ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل899

            .عند غرغرة الروح  خاص -8

 .من مغرهباعند خروج الشمس   عام -0

ال جيوز البيع والرشاء للرقيق واجلارية إذا كان املقصد من »  اإلمام أمحدقال ( 022

  .«الغناء وصنع اخلمر وغري ذلك  ذلك منفعة حمرمة مثل

 

     
 

 

 

 



  قطوف من الفوائد

 اجلزء الثامن

            نينتفاع يكون عىل قسماالكل مكان حمرم   ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل8

 .األصنام وكتب الرشك والبدع  . ما كان اإلنتفاع به حاصال: مع بقاء عينه مثل8

 .دفعه الغصة باخلمر  . ما كان اإلنتفاع به مع إتالف عينه مثل0

              وغريه يرون بأنه ال جيوزاإلمام أمحد عند   ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل0

  .الفتنة . بيع السالح يف8

   .. بيع الغالم إذا علم منه الفاحشة0

     .ه اخلمرععلم بصن. بيع العصري إذا 3

  .اخلمر ارشب فيهأن ي. بيع األواين إذا علم 2

يرون جواز اإلّدهان   أكثر أهل العلم»  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل3

 .«الطاهرة إذا تنجست يف اإلستصباح

أصل امليتة ال جيوز بيعها وال ثمنها وأجاز »  بن رجب احلنبيل رمحه اهلل( قال اإلمام ا2

 .«أهل العلم جلدها بعد الدبغ والقرن والشعر

 جاء يف الصحيحني عن أيب مسعود األنصاري»  قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل( 5

 .«عن ثمن الكلبملسو هيلع هللا ىلص النبي  يهن

 اهلر ما أعلم فيه شيئا: يثبت أو يصح واألحاديثحكم بيع »  قال اإلمام أمحد رمحه اهلل( 6

 .«يف ذلك مضطربة

احليوانات التي ال تؤكل وال نفع فيها »  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل7

 .«اكاحلرشات ونحوها ال جيوز بيعه

 .«هُني عن بيع جيف الكفار إذا قتلوا»  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل2

أيت  ا: أن علي  روى عبد الرزاق الصنعاين»  إلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل( قال ا9



  قطوف من الفوائد

 فاستتابه فأبى أن يتوب فقتله فطلب النصارى جيفته باملستورد العجيل وقد تنرصَّ 

 .«بثالثني ألف فأبى عيل فأحرقه

أول ما حّرمت اخلمر عند حضور وقت »  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل82

  ة وصىل بعض املهاجرين فقرأ يف صالته فخلط يف قرائته فنزل قوله تعاىلالصال

ََلَة َوَأْنُتْم ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموا َما َتُقوُلونَ ] ا الَِّذيَن َآَمنُوا ََل َتْقَرُبوا الصَّ َ  [َيا َأُّيُّ

فيام  ثم (ال يقرب الصالة سكران  )يقولملسو هيلع هللا ىلص فنادى منادي الرسول  {13}النساء:

ََم اخَلْمُر َواملَْيِْسُ ]  زل حتريمهابعد ن  .«[... اَليةإِنَّ

احلكمة من حتريم اخلمر واهلل أعلم أنه »  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل88

يصد عن ذكر اهلل وعبادته وعىل هذا غري األمراض املرتتبة عىل ذلك لصحته ألن 

كس النوم الذي فيه تقوى فيها سكران غفلة عن ذكر اهلل بعيكون الساعة التي 

 .«للعبادة

إين احتسب نومتي كام   بعض السلفقال »رمحه اهلل  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل 80

 .«احتسب قومتي

ريض اهلل عنه عن أيب هريرة  ورد حديث»  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل83

 .«كعابد وثن(أن مدمن اخلمر )  ملسو هيلع هللا ىلصقوله  هعند ابن ماج

 .«امليرس حرام بعوض أو بغري عوض»  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل82

 .«وال فيه حديث صحيح ليس يف اخلمر رخصة»  ( قال اإلمام أمحد رمحه اهلل85

حديث الذي رواه أبو داوود والرتمذي »  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل86

 ه فقليلهكل ما أسكر كثري)  قالملسو هيلع هللا ىلص ي عن جابر بن عبد اهلل عن النب هوابن ماج

 .«(حرام

            املسكر املزيل للعقل نوعان  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل87

  .. ما كان فيه لذة وطرب وهذا هو اخلمر املحرم رشبه8



  قطوف من الفوائد

  .. ما كان ليس فيه لذة وال طرب والسالمة منه أوىل0

 احلمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء والذي»  طبيب العرببن كلدة ( قال احلارث 82

  .«امضقتل الربية وأهلك السباع يف الربية إدخال الطعام عىل الطعام قبل االهن

صالح القلب ورقة   منافع قلة الطعام»  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل89

 .«االقلب وانكسار النفس وضعف اهلوى وقلة الغضب وزيادة الطعام ضد هذ

 .«عىل اإلرساع يف اخلريات قلة الطعام عون»  رمحه اهلل قال عبد العزيز أيب رواد (02

 .«ما قل طعام امرئ قط إال رق قلبه ونديت عيناه»  رمحه اهلل ( قال قثم العابد08

إن النفس إذا جاعت وعطشت صفا القلب ورق »  ( قال سليامن الدارين رمحه اهلل00

 .«لقلبوإذا شبعت ورويت عمي ا

جاء يف صحيح مسلم من حديث جابر بن »  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل03

طعام الفاحد يكفي اثنني وطعام »  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  امعبداهلل ريض اهلل عنه

 .«اإلثنني يكفي ثالثة وطعام الثالثة يكفي أربعة

بخاري من حديث أيب ال صحيح جاء يف»  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل02

 .«خرج من الدنيا ومل يشبع من خبز الشعري  ملسو هيلع هللا ىلصهريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل 

جاء يف احلديث الذي أخرجه البخاري   ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل05 

خري القرون قرين ثم »  ملسو هيلع هللا ىلصصني ريض اهلل عنه قال رسول اهلل عن عمران بن ح

ن يلفهنم ثم يأيت قفم يشهدون وال يستشهدون وينذرون وال الذين يلفهنم ثم الذي

 .«يفففن ويظهر فيهم السمن

  فقال لهملسو هيلع هللا ىلص عند رسول اهلل جتشأ رجٌل »  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل06

  .«(كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا  يف الدنيا أطفهلم جفعا  يفم القيامة)

              النفاق نوعان   رمحه اهلل( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل07

وكتبه ورسله واليوم اآلخر ويف  تهوهو أن يظهر اإليامن باهلل ومالئك  نفاق أكرب -8



  قطوف من الفوائد

      .الباطن يناقضه أو بعض منه فهم يف الدرك األسفل من النار

وهو نفاق العمل وهو أن يظهر اإلنسان العالنية الصاحلة   النفاق األصغر -0

  .خالف ذلك ةوالباطني

النفاق اختالف الرس والعالنية والقول والعمل »  ( قال احلسن البرصي رمحه اهلل02

 . «واملدخل واملخرج

  .«أساس النفاق الذي ُبني عليه الكذب»  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل09

اهلل عنه  ذكر الزهري عن أيب هريرة ريض»  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل32

 .«شيئا: فهذه كذبة من قال لصبي هاك مترا: ثم ال يعطه  أنه قال

عبداهلل بن جاء يف سنن أيب داوود عن »  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل38

)من خاصم يف باطل وهف يعلمه مل يزل   قالملسو هيلع هللا ىلص ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل  عمر

 .«(صفمة بظلم فقد باء بغضب من اهلليف سخط اهلل حتى ينزع ومن أعان عىل خ

  ل احلسن البرصي عن النفاق فقالئُس »  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل30

 .«ما خافه إال مؤمن وال أمنه إال منافق»

خشوع النفاق   طائفة من السلف يقولون»  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل33

  .«ليس بخاشعأن ترى اجلسد خاشعا: والقلب 

خالف ما بيننا وبني املرجئة نحن نقول نفاق وهم »  قال سفيان الثوري رمحه اهلل (32

 .«يقولون ال نفاق

 .«النفاق األصغر وسيلة إىل النفاق األكرب»  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل35

 ق قال رسول اهللاملكر واخلديعة من النفا  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل36

 .«من غشنا فليس منا واملكر واخلديعة يف النار»  ملسو هيلع هللا ىلص

التقوى والتوكل الكتفوا بذلك  والو حقق»  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل37

 .«يف مصالح دينهم ودنياهم



  قطوف من الفوائد

هو صدق اعتامد القلب   حقيقة التوكل»  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل32

 .«يف استجالب املصالح ودفع املضار من أمور الدنيا واآلخرةعىل اهلل 

للعالج أو تركه أهيام أفضل التداوي   ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل39

           للتوكل

  ملسو هيلع هللا ىلصالتوكل ملن قوي عليه أفضل وقد صح عنه اإلمام أمحد قال   القول األول -

هم الذين ال يتطريون )  ثم قال (حساب بغري ا  يدخل من أمتي اجلنة سبعفن ألف)

      .(ن وعىل رهبم يتفكلفنووال يسرتقفن وال يكتف

ويدل عىل أفضليته  ويداوم عليهملسو هيلع هللا ىلص التداوي لقوله جواز من رجح   القول الثاين -

  .من غريه من الرقى املرشوعة وغريها

العبد ليحرم  إن)  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل قال »رمحه اهلل  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل 22

 .«أمحد أخرجه (الرزق بالذنب يصيبه

بني العبد ورزقه حجاب إذا ريض وقنع أتاه »  ( قال عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه28

 .«الرزق وإن اقتحم وهتك احلجاب مل يزد فوق رزقه

من بغداد وكفاه ما اإلمام أمحد حج »  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل20

 .«عرش درمها:  يقارب أربعة

اجللوس لطلب الرزق ليس من هدي »  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل23

 .«[َولَِتْبتَُغوا ِمْن َفْضلِهِ ]  األنبياء بل سبحانه أمر بالسعي قال اهلل تعاىل

 .«ثمرة التوكل الرضا بالقضاء»  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل22

                 يا التوكل ثالث درجات( قال ابن أيب الدن25

             .درجة الصرب للزاهدين  . ترك الشكاية8

               .سكون القلب بام قسمه اهلل للصادقني  . الرضا0

      .ع اهلل به للمرسلنيصني ملاحبه   . املحبة3



  قطوف من الفوائد

كر اهلل يدخل أحدهم الذين ال تزال ألسنتهم رطبة من ذ»  ( قال أبو الدرداء رمحه اهلل26

  .«اجلنة وهو يضحك

ُقوا اهللَ َحقَّ ُتَقاتِهِ ]  تعاىليف قوله  ريض اهلل عنه عبداهلل بن مسعود( قال 27 وهو »: [اتَّ

 .«أن يطاع فال يعىص وُيذكر فال يشكر

أحب عباد اهلل إىل اهلل أكثرهم له ذكرا: واتقاهم »  ( قال احلسن البرصي رمحه اهلل22

 .«قلبا: 

 ا: شتغل قلبه ولسانه بذكره قذف اهلل يف قلبه نورا: واشتياقامن »  رمحه اهلل قال ذو النون( 29

 .«إليه

كلام قويت معرفة اهلل صار الذكر جيري »  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل52

 .«عىل لسان الذاكر من غري كلفه

همون التسبيح كام يلهون أهل اجلنة يل»  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل58

 .«النفس

 .«ما تلذذ املتلذذون بمثل ذكر اهلل»  ( قال مالك بن دينار رمحه اهلل50

قلوب املحبني ال تطمئن إال بذكره »  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل53

وأرواح املشتاقني ال تسكن إال برؤيته وما طابت الدنيا إال بذكره وال طابت 

 .«بعفوه وال طابت اجلنة إال برؤيتهاآلخرة إال 

أما تستوحش وحدك قال كيف استوحش هو »  رمحه اهلل ( قال حممد بن النرض52

 .«أنا جليس من ذكرين  يقول

الذكر املطلق يدخل فيه القرآن وتالوته »  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل55

 .«وتعلمه وتعليمة والعلم النافع وأيضا: الصالة

 (القرآن)استحب أهل العلم الذكر املطلق »  قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل (56

 .«بعد صالة الفجر والعرص



  قطوف من الفوائد

جاء يف الرتمذي عن أيب أمامة ريض اهلل »  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل57

 من أوى إىل فراشه طاهرا  يذكر اهلل حتى يدركه النعاس مل»  قالملسو هيلع هللا ىلص عنه أن النبي 

 .«يتقلب ساعة من الليل يسأل اهلل شيئا  من خري الدنيا واآلخرة إال أعطاه إياه

وردت أحاديث يف فضل الذكر يف مكان »  ( قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل52

 .«السوق  الغفلة مثل

لعيينة وتويف عام هة يف ا 8885( الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل ولد عام 59

  .(1)سنة 98مره هة وع8026

متاز الشيخ حممد بن عبد الوهاب ا»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمني( قال الشيخ 62

رمحه اهلل بحفظ كتاب  اهلل مبكرا: وحفظ املتون وقرأ عىل العلامء ورحل يف طلب 

م الناس وأنكر املنكر وألف الكتب بخط يديه وكان يكثر من مؤلفات العلم وعلَّ 

 . «القيم رمحها اهلل مجيعا: ابن تيمية وابن 

هة يف عنيزة وتويف عام  8327رمحه اهلل عام  حممد بن صالح العثيمني( ولد الشيخ 68

  .سنة 72هة يف مكة  وعمره  8208

رمحه اهلل بحفظ القرآن مبكرا: ودرس عىل  حممد بن صالح العثيمنيمتاز الشيخ ا( 60

هم اهلل وللشيخ مؤلفات مشاخيه السعدي وابن باز وابن إبراهيم وغريهم رمح

  .عديدة من فتاوى ورسائل وكتب

 (بسم اهلل  )باملؤلفات بقول أُيبتد  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمني( قال الشيخ 63

   ويدل عىل أمرين مها

  .قتداء بكتاب اهلل عز وجلالا. 8

                                           
رشح فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني رمحه اهلل تعاىل عىل ( من 022( إىل الفائدة )59من الفائدة ) (8)

 .كتاب )األصول الثالثة وكشف الشبهات(، واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات

 



  قطوف من الفوائد

 .ملسو هيلع هللا ىلصقتداء بسنة النبي الا. 0

الذي تتبعه مجيع سم هو اال (اهلل)»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمني( قال الشيخ 62

ا]  األسامء قال اهلل تعاىل  .«[َوهلل األَْسََمُء احُلْسنَى َفاْدُعوُه ِِبَ

من اسم وهو  (الرمحن  )قول»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمني( قال الشيخ 65

األسامء املختصة هلل عز وجل ال يطلق إال عىل غريه ومعناها املتصف بالرمحة 

  .«اسعةالو

يطلق عىل سم هذا اال (الرحيم)»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمني( قال الشيخ 66

  .«ذو الرمحة الواصلة واهلل وعىل غريه وه

 (الرمحن الرحيم)جتمع اإذا »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمني( قال الشيخ 67

  .«من عباده صارت الرمحة الواسعة التي تصل إىل من يشاء

  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيال الشيخ ( ق62

  .إدراك اليشء عىل ما هو عليه إدراكا: جازما:   . العلم8

  .إدراك اليشء وخيالف ما هو عليه  . اجلهل املركب0

  .إدراك اليشء مع احتامل مساو  . الشك3

  .إدراك اليشء مع احتامل ضد مرجوح  . الظن2

   العلم ينقسم إىل قسمني مها  رمحه اهلل عثيمنيحممد بن صالح ال( قال الشيخ 69

  .ما حيتاج إىل نظر واستدالل كل معلم بوجوب النية للوضوء  علم نظري -8

ما حيتاج إىل إدراك املعلوم فيه رضورة من غريه نظر وال   علم رضوري -0

  .استدالل

عبد الوهاب  قول الشيخ حممد بن»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمني( قال الشيخ 72

املخاطب وقصد اخلري له وهنا بتدل عىل عنايته عىل  (اعلم رمحك اهلل  )رمحه اهلل

  .«دعا بقول غفر اهلل لك ما قيض من ذنوبك



  قطوف من الفوائد

معرفة تستلزم قبول   (اهلل ةمعرف)»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمني( قال الشيخ 78

  .«تةرشيع يمما رشعه واإلذعان واإلنقياد له بالطاعة وحتك

قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب   رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمني( قال الشيخ 70

   اعلم رمحك اهلل حيب علينا تعلم أربع مسائل هي  رمحه اهلل

 .هو معرفة اهلل ومعرفة نبيه ومعرفه دين اإلسالم باألدلة  . العلم8

 .. العمل به0

 .. الدعوة إليه3

 .. الصرب عىل األذى فيه2

بالنظر   كيف يتعرف العبد عىل ربه»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمني( قال الشيخ 73

  .«إىل آياته الرشعية يف كتاب اهلل وسنة نبية والنظر إىل آياته الكونية من املخلوقات

كلام زاد نظر اإلنسان يف اآليات »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمني( قال الشيخ 72

 .«لقه ومعبودهازداد علام: بخا

معرفة تستلزم (  ملسو هيلع هللا ىلص معرفة نبيه)»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمني( قال الشيخ 75

قبول ما جاء به اهلدى والدين احلق وتصديقه فيام أخرب وامتثال أمره واجتناب هنيه 

  .«رضا بحكمهالوحتكيم رشيعته و

   هلا رشوط هيملسو هيلع هللا ىلص   معرفة النبي  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمني( قال الشيخ 76

  .فيام أمرملسو هيلع هللا ىلص  . طاعة النبي 8

  .. تصديقه فيام أخرب0

  .. اجتناب ما هنى عنه وزجر3

  .. أن ال يعبد اهلل إال بام رشع2

هو (  معرفة دين اإلسالم باألدلة)»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمني( قال الشيخ 77

  .«تقوم الساعة نأ التعبد هلل بام رشع منذ أن أرسل اهلل الرسل إىل



  قطوف من الفوائد

  .«اليهود يف زمن موسى مسلمون»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ (  72

 مأمورا: ملسو هيلع هللا ىلص النبي تستلزم معرفة   رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ  (79

   هي

  .. قبول ما جاء به من احلق8

  .. تصديقه فيام أخرب0

  .. امتثال أمره3

  .هني عنه وزجر . اجتناب ما2

  .. حتكيم رشيعته5

  .. رضا بحكمه6

النصارى يف زمن عيسى مسلمون »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 22

  .«ونسخ األديان السابقة كلهاملسو هيلع هللا ىلص وُبعث حممد رسول اهلل 

    مهانياألدلة عىل نوع  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 28

نةالكتاب و)ما ثبت بالوحي   . سمعية8   (.السُّ

  .ما ثبت بالنظر والتأمل  . عقلية0

  .«العمل ثمرة العلم واملعرفة»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 20

  .«علم بال عمل يشبه اليهود»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 23

 .«عمل بال علم يشبه النصارى»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 22

الدعوة هلا جماالت عديدة وطرق »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 25

  .«خمتلفة

أفضل طريقة يف املجالس إلقاء »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 26

  .«األسئلة عن علم ومعرفة لكي ال يصاب الناس بامللل

أربع درجات أو مراتب يف الدعوة   رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 27



  قطوف من الفوائد

   وهي 

  .. املوعظة احلسنة0  .. اإلخالص8

  .. املجادلة بالتي هي أحسن2   .. احلكمة3

حبس النفس عىل طاعة   الصرب»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 22

  .«عن التسخط من أقدار اهلل اهلل وحبسها عن معصيته وحبسها

كلام قويت األذية قرب النرص »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 29

  .«وليس خاصا: به يف حياته ربام بعد موته وإنتشار احلق به بني الناس والقبول

عىل الداعية أن يتحىل بالصرب يف   رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 92

   عوته ورشوط الداعيةد

    .. علم الرشعي8

           .. كيفية الدعوة0

 .حال املدعو .3

   جلهاد النفس هيأربع مراتب   رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 98

  .. جياهد بتعلم اهلدى ودين احلق8

  .. جياهدها بالعمل عىل ما تعلم0

  .ل به. جياهدها بالدعوة بعد تعلميه والعم3

  .. جياهدها بالصرب عىل مشاق الدعوة2

التوايص باحلق والتوايص بالصرب »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 90

  .«يتضمنان األمر باملعروف والنهي عن املنكر

هة  022بغزة وتويف يف مرص عام هة 852م الشافعي رمحه اهلل ولد عام ( اإلما93

  .سنة 52وعمره 

املراد العمل باألربع   سورة العرص»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 92



  قطوف من الفوائد

  .«فيها سبب للفالحالتي خصال 

  .سنة 60هة وعمره  056هة وتويف عام  892( اإلمام البخاري رمحه اهلل ولد عام 95

املوافق علم بالعمل   العمل املقبول»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 96

  .«لرشع

بعض العلم فطري يعرف الرجل »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 97

بأن اهلل واحد وبعضها تسمى جزئيات تعلم باملدارسة والبحث   بال علم مثل

  .«والطلب

دليل عىل الخلقنا اهلل عز وجل و  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 92

   ان مهاذلك نوع

ْرَناُكمْ ]  قال اهلل تعاىل  . سمعي8  .{11}األعراف:[ َوَلَقْد َخَلْقنَاُكْم ُثمَّ َصوَّ

إن اإلنسان مل خيلق نفسه ألنه قبل وجودة عدم والعدم ليس بيشء وما   . عقيل0

ٍء َأْم ُهُم ]  ليس بيشء ال يوجد شيئا: قال اهلل تعاىل َأْم ُخلُِقوا ِمْن َغْيِ ََشْ

  .{32}الطُّور:[ اخَلالُِقونَ 

مل يعلم أحدا: أنكر الربوبية عىل »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 99

  .«وجه املكابرة إال فرعون

رزقنا اهلل عز وجل ودليل عىل   رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 822

   ذلك عىل نوعني مها

زَّ  إِنَّ اهللَ]  قال اهلل تعاىل  . سمعي8 ِة املَتنِيُ اُهَو الرَّ  .{29}الذاريات: [ُق ُذو الُقوَّ

 .(. احلديث..)فيؤمر بأربع كلامت بكتب رزقه  ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

إن اهلل رزقنا فألننا ال نعيش إال بطعام ورشاب ومها من خلق اهلل قال اهلل   عقيل .0

ُرُثونَ ]  تعاىل -23}الواقعة:[ ِرُعونَ اَأْم َنْحُن الزَّ َأَأْنُتْم َتْزَرُعوَنُه *  َأَفَرَأْيُتْم َما ََتْ

21}.  



  قطوف من الفوائد

املؤمن رضاه وغضبه يتبع لرضا »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 828

  .«ن اهلل يرىض بطاعة رسلهإن اهلل ال يرىض بالكفر وال الرشك وإاهلل وغضبه ف

د اهلل ورسوله تدل مواالة من حا»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 820

من العقل أن  ه ليسما يف قلب اإلنسان من اإليامن باهلل ورسوله ضعيف ألن أن عىل

  .«حيب اإلنسان عدو حمبوبة

تكون موالة الكفار بمنارصهتم »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 823

  .«ومعاونتهم ومودهتم

ُيبغض من حاد اهلل ورسوله »  ه اهللرمح حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 822

  .«حتى وإن كان أقرب قريب

االستقامة عىل طريق   الرشد»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 825

  .«احلق

فعل املأمور وترك   الطاعة»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 826

  .«املحظور

هي امللة املائلة عن   احلنفية»  رمحه اهلل العثيمنيحممد بن صالح قال الشيخ ( 827

  .«الرشك املبنية عىل اإلخالص

طريقة إبراهيم عليه   ملةةة»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 822

  .«الصالة والسالم

أفضل تعريف للعبادة ما قاله ابن »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 829

  .«جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاهاسم ية يف رسالة العبودية وهو تيم

 الصالة احلج  األعامل الظاهرة»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 882

 .«اخلوف املحبة  األعامل الباطنهو

قصد املرء لوجه اهلل   اإلخالص»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 888 



  قطوف من الفوائد

وال  ا: غريه ال ملكا: مقربا: ل والوصول إىل دار كرامته بحيث ال يعبد معه أحدعز وج

  .«مرسال:  ا: نبي

   العبادة نوعان مها  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 880

وهي اخلضوع ألمر اهلل وهي شاملة لكل اخللق ال خيرج عنها أحد   عبادة كونية -8

ََمَواِت َواألَْرِض إَِلَّ  إِْن ُكلُّ ]  قال اهلل تعاىل ا َمْن ِِف السَّ ْْحَِن َعبْدا [ َآِِت الرَّ

  .شاملة املؤمن والكافر واملنافق {93}مريم:

وهي اخلضوع ألمر اهلل تعاىل الرشعي وهذه خاصة بمن أطاع اهلل   عبادة رشعية -0

ْْحَنِ ]  ورسوله قال اهلل  تعاىل  .[َوِعَباُد الرَّ

 العبادة معناها أعم من التوحيد»  رمحه اهلل بن صالح العثيمنيحممد قال الشيخ ( 883

التوحيد هو إفراد   قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللكام  تعريف التوحيدو

  .«اهلل بالعبادة

التوحيد هو إفراد اهلل بام خيتص »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 882

  .«به

  رمحه اهلل د بن صالح العثيمنيحممقال الشيخ ( 885

  .وهو إفراد اهلل باخللق وامللك والتدبري  . توحيد الربوبية8

 .وهو إفراد اهلل بالعبادة  . توحيد األلوهية0

فراد اهلل بام سمي به نفسه ووصف به نفسه يف إ . توحيد األسامء والصفات وهو3

ي ما نفاه من غري وذلك بإثبات ما أثبته ونفملسو هيلع هللا ىلص كتابه أو عىل لسان رسوله 

  .حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل

من هذه الثالثة  واحدةمن أنكر »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 886

  .«هو مرشك باهلل عز وجل خالد خملد يف النارف

  .«الرشك  عيص اهلل به ذنبأعظم »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 887



  قطوف من الفوائد

هو كل رشك   الرشك األكرب»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 882

  .«أطلقه الشارع خيرج اإلنسان عن دينه

هو كل عمل   الرشك األصغر»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 889

  .«قويل أو فعيل أطلق عليه الشارع وصف الرشك وال خيرج اإلنسان عن دينه

األصول الثالثة هي األصول التي »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ  (802

 .«من نبيك؟ ؟ما دينك ؟فتنة القرب( من ربك)تسأل يف القرب 

               تكون معرفة اهلل  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 808

    .النظر والتفكر يف خملوقاته عز وجلب. 8

 ظر يف آيات اهلل الرشعية وهي الوحي. النب. 0

تكون بدراسة  ملسو هيلع هللا ىلصمعرفة النبي »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 800

 .«سريته وهديه

الرب مأخوذ من الرتبية ألنه جل »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 803

  وأمدهم برزقه الدليلالعاملني قد رباهم اهلل وأعدهم ملا خلقوا له  ربوعال 

 .«[احَلْمُد هلل َربِّ الَعاملنَِيَ ]

           آيات اهلل عىل نوعني مها  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 802

  .املخلوقات  . كونية8

 .الوحي  . رشعية0

 (مرالق)آية من آيات اهلل الكونية »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 805

اإلنسان من ضعف إىل قوة إىل   فإنه يكرب يوميا: شيئا: فشيئا: ثم يعود مرة أخرى مثل

 .«ضعف

لك املدبر اهو اخلالق امل  الرب»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 806

 .«جلميع األمور



  قطوف من الفوائد

يعبده  أنعليه أقر بعبودية اهلل  نكل م»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 807

 .«غريه يعبد إال كان متناقضا: ألن اهلل هو خالقه ورازقه فكيفوحده ال رشيك له و

 .«ماء املطر طهورا: »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 802

   .«اخلالق هلذه األشياء هو املستحق العبادة»  ابن كثري رمحه اهللقال احلافظ  (809

 مجع اإلسالم واإليامن واإلحسان»  رمحه اهلل مد بن صالح العثيمنيحمقال الشيخ ( 832

 .«عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه  الدين كله يف حديث جربيل الطويل

             أنواع الدعاء  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 838

    .دعاء طلب احلاجات  . دعاء مسألة8

 ا للثواب وخوفا: من العقابدعاء طلب  . دعاء عبادة0

 .دعاء مسألة تكون أيضا: للمخلوقني إذا استطاع التنفيذ. 3

  أنواع اخلوف  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 830

             كخوف اإلنسان من النار.   . خوف طبيعي8

مل اليأس ن حيأغري حممود بوحممود بان حيول بينك وبني معصيته   . خوف من اهلل0

 من روح اهلل. 

 .وف من صاحب القرباخلك  . خوف الرس3

 .هلل ورصفه لغريه رشكأن خياف أحدا: فهذا ال يكون إال   . خوف عبادة2

ال  الرجاء املتضمن بالذل واخلضوع»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 833

 .«كربأصغر أو أيكون إال هلل فرصفه لغري اهلل رشك 

من متام اإليامن اإلعتامد عىل اهلل »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 832

 .«عزوجل يف جلب النفع ودفع الرض

صدق العبد واإلعتامد حقيقة »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 835

  .«التوكل



  قطوف من الفوائد

               لأنواع التوك  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 836

    .صدقه وهو واجب ال يتم إال به ة. التوكل عىل اهلل وهو متام اإليامن وعالم8

الرضر وجلب النفع مهام كان فهذا رشك الرس وهو االعتامد عىل ميت بدفع . توكل 0

 .كربأ

. التوكل عىل غري اهلل فيام يترصف فيه الغري عىل علو مرتبته وانحطاط املتوكل فهذا 3

            .س بهأفال ب صغر وأما إذا كان سببا: أرشك 

اإلمجاع يرون اجلواز يف التوكل عىل الغري فيام يترصف فيه املتوكل فهذا يف  .2

نةالكتاب و   .السُّ

يف يوم النحر يف ملسو هيلع هللا ىلص نحر النبي »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 837

 .«ريض اهلل عنه يل بن أيب طالبمل وأكمل املائة عا( من اجل63حجة الوداع )

نسان جانب الرجاء يف ب اإليغلِّ »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 832

 ل الصحة ألن املريض منكرس ضعيفب جانب اخلوف يف حايغلِّ حال املرض و

 .«والصحيح نشيط معاف

 .«ال تأيت إال بالعلم اخلشية من اهلل»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 839

              اإلسالم هلل تعاىل نوعان  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 822

 ت. إسالم كوين وهذا استسالم حلكمه الكوين وهذا عام لكل من يف الساموا8

 .واألرض من مؤمن وكافر وبر وفاجر

من قام بطاعته من . إسالم رشعي وهو استسالم حلكمه الرشعي وهذا خاص ب0

 .الرسل وإتباعهم بإحسان

 .«اإلنابة قريبة من معنى التوبة»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 828

قيام بطاعته واجتناب   اإلنابة»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 820

 .«معصيته



  قطوف من الفوائد

          ستعانةنواع االأ  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 823

املتضمنة بكامل الذل من العبد لربه وتفويض  ستعانةاال  باهلل وهي . االستعانة8

  .األمر إليه واعتقاد كفايته

     .باألعامل واألحوال املحبوبة اخلريية وهذا جائز ستعانة. اال0

     .بمخلوق حي حارض غري قادر فهذا لغو باطل ستعانة. اال3

إلعتقاد بأن هلم لال يقدرون هذا رشك  الغائبنيباألموات أو األحياء  نةستعا. اال2

  .يف الكون اقدرة وترصفا: خفيَّ 

      باملخلوق عىل قدر ما يستطيع عليه عىل أحوال ستعانة. اال5

     .بالرب جائزة للمستعني مرشوعه للمعني ستعانةإن كانت اال -

     لمستعني وللمعني. باحلرام فهي حرام ل ستعانةإن كانت اال -

 .كون من اإلحسانتهي جائزة ومباحة ف ستعانةإن كانت اال -

        ستعاذةأنواع اال  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 822

باهلل املتضمنة لكامل اإلفتقار إليه واإلعتصام به واعتقاد متام محايته من  ستعاذة. اال8

 .كل يشء حارض ومستقبل

                .جائزوهذا بصفة من صفات اهلل ككالمه وعظمته  ستعاذةال. ا0

   .هذا رشكوباألموات واإلحياء غري حارضين القادرين عىل التعوذ  ستعاذة. اال3

به من املخلوقني من البرش أو األماكن أو غريها فهذا  ذبام يمكن التعو ستعاذة. اال2

 جائز.

ه ؤمن استعاذ من رش ظامل وجب إيوا»  رمحه اهلل عثيمنيحممد بن صالح القال الشيخ ( 825

  .«بقدر اإلمكان

من استعاذ ليتوصل إىل فعل »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 826

 .«هؤحمرم أو هلرب من واجب حرم إيوا



  قطوف من الفوائد

                   أقسام االستغاثة  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 827

        .. اإلستغاثة باهلل وهي أفضل األعامل8

           .. اإلستغاثة باألموات واألحياء غري القادرين فهذا رشك0

 .. اإلستغاثة باألحياء العاملني القادرين فهذا جائز3

إزهاق روح بإراقة دم عىل   الذبح  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 822

    وجوهفذلك عىل وجه خمصوص

    .. أن يقع عبادة بقصد تعظيم املذبوح له والتذلل له والتقرب إليه8

. أن يقع إكراما لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك فهذا مأمور به إما وجوبا: أو 0

 .استحبابا: 

  .. أن يقع عىل وجه التمتع باألكل واالجتار به فهذا مباح3

النذر يف الطاعة مكروه قال »  ه اهللرمح حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 829

 (إنه ال يأيت بخري وإنام يستخرج به من البخيل)  ملسو هيلع هللا ىلصبعض العلامء بأنه حمرم لقوله 

 .«(من نذر ليطيع اهلل فليطعه  )ملسو هيلع هللا ىلصوأن نذر بطاعة عليه أن ينفذ لقوله 

هو االستسالم هلل   اإلسالم»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 852

 .«وحيد واالنقياد له بالطاعة والرباءة من الرشك وأهلهبالت

اإلسالم هو االستسالم وهو عىل   رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 858

         نوعني

  .توحيد اهلل بإفراده بالعبادة  استسالم رشعي -8

َغْيَ ِديِن اهلل َأفَ ]  ال ثواب فيه وال حيلة والدليل قال اهلل تعاىل  استسالم قدري -0

ا َوإَِلْيِه ُيْرَجُعونَ  ا َوَكْرها ََمَواِت َواألَْرِض َطْوعا }آل [ َيْبُغوَن َوَلُه َأْسَلَم َمْن ِِف السَّ

 .{93عمران:

طاعة يف   الطاعة عىل قسمني»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 850



  قطوف من الفوائد

 .«وترك ما هُنى عنه.األمر

ُه ََل إَِلَه ]  قوله تعاىل»  رمحه اهلل بن صالح العثيمنيحممد قال الشيخ ( 853 َشِهَد اهللُ َأنَّ

َكُة َوُأوُلو الِعْلِم َقائَِما بِالِقْسِط ََل إَِلَه إَِلَّ  إَِلَّ 
}آل [ ُهَو الَعِزيُز احَلكِيمُ  ُهَو َواملَََلئِ

ال هو مع هذه اآلية فيها منقبة ألهل العلم لشهادهتم بأن اهلل ال اله إ {19عمران:

 .«املالئكة

  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 852

 .العدل  . القسط8

    .واملالئكة وأولو العلمهو اهلل   . الشاهد0

 .توحيد اهلل يف ألوهيته  . املشهود3

حمبوب إىل اهلل فهو  كل عمل»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ  (855

 .«عبادة

إنزاله بمنزلته التي ملسو هيلع هللا ىلص حق النبي »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيل الشيخ قا( 856

 .«انزله اهلل وهو أنه عبد اهلل ورسوله

الصالة والزكاة دائام قرينان مع »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 857

  .«ةعبادة مالي  والزكاة ،عبادة بدنية  يف القرآن الكريم والصالة هامبعض

     من فوائد الصيام  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 852

             .. فرضه اهلل عىل األمم من قبلنا8

        .. التخفيف عىل هذه األمة بأهنا مل تكلف وحدها0

               .. إشارة إىل أن اهلل أكمل الدين3

ُكْم َتتَّ ]  . احلكمة من الصيام2  .[ُقونَ َلَعلَّ

من ترك احلج وهو مستطيع كفر »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 859

 .«كفرا: أصغر ال خيرج من امللة



  قطوف من الفوائد

ال يرون شيئا: من ملسو هيلع هللا ىلص كان أصحاب رسول اهلل »  عبد اهلل بن شقيق رمحه اهلل قال( 862

 .«اإلعامل تركه كفر غري الصالة

صفة انفعالية حتدث عند   احلياء»  رمحه اهلل نيحممد بن صالح العثيمقال الشيخ ( 868

 .«اخلجل وحتجز املرء عن فعل ما خيالف املروءة

اإليامن باهلل يضمن أربعة أمور   رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 860

               هي

      .. اإليامن بوجود اهلل8

               .. اإليامن بالربوبية0

         .ن باأللوهية. اإليام3

 .. اإليامن باألسامء والصفات2

اإليامن بوجود اهلل دل عليه أربعة »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 863

  .«احلسوالرشع و العقلوالفطرة   أمور

أي   اإليامن باألسامء والصفات»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 862

من األسامء والصفات عىل الوجه ملسو هيلع هللا ىلص ا أثبته لنفسه يف كتابه وسنة رسوله إثبات م

 .«الالئق به من غري حتريف وال تعطيل وال تكليف وال متثيل

   فوائد حتقيق اإليامن باألسامء والصفات  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 865

    . خوف. حتقيق توحيد اهلل بحيث ال يتعلق بغريه رجاء وال8  

   .. كامل حمبة اهلل وتعظيمه بمقتىض األسامء احلسنى والصفات العليا0

 .. حتقيق عبادته بفعل أوامره واجتناب نواهيه3

ن من وعامل غيبي خملوق  املالئكة»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 866

إلنقياد والطاعة وقوة نور عابدون هلل ليس هلم خصائص الربوبية وال اإللوهية هلم ا

 .«التنفيذ



  قطوف من الفوائد

  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 867

          منهاأمورا:  اإليامن باملالئكة يتضمن

              .. اإليامن بوجودهم8

      .علم اسمه نؤمن بهن. اإليامن بام علمنا باسمه ومن مل 0

           .. اإليامن بام علمنا من صفاهتم اخللقية3

 .. اإليامن بام علمنا من األعامل املوكلة هلم وعبادهتم2

            ثمرات اإليامن باملالئكة  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 862

        .. العلم بعظمة خلق اهلل عز وجل8

     .. شكر اهلل عىل عنايته بني آدم باملالئكة الكتبة واحلفظة0

  .الئكة عىل ما قاموا به من عبادة. حمبة امل3

 .«ال جيوز العمل إال بالقرآن الكريم»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ  (869

أمورا:  اإليامن بالكتب يتضمن  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ (  872

          منها

        .. اإليامن بأن نزوهلا حق من عند اهلل8

              .اإليامن بام علمنا اسمه .0

. اإليامن وتصديق ما صح من أخبارها كالقرآن وأخبار ما مل يبدل يف الكتب 3

 .السابقة

 .. العمل باألحكام ما مل ينسخ منها والرضا والتسليم وفهم حكمتها أو مل يفهمها2

             الكتبثمرات اإليامن ب  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 878

        .عناية اهلل بعبادة بإنزاله للكتبب. العلم 8

 .. العلم بحكمة اهلل يف رشعه أنزل لكل قوم ما يناسبه0

ليس لرسل واألنبياء خصائص »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 870



  قطوف من الفوائد

 .«الربوبية واأللوهية وتلحق هبم خصائص البرشية من مرض وموت وطعام

وصف اهلل األنبياء والرسل »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 873

 . «بالعبودية له بأعىل املقامات

أمورا:  اإليامن بالرسل يتضمن  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 872

           منها

     .ع. اإليامن بأن رسالتهم حق من اهلل فمن كفر بواحدة كفر باجلمي8

      .. اإليامن بمن علمنا اسمه ونؤمن بام مل نعلم اسمه0

 .ملسو هيلع هللا ىلصلينا حممد إرشيعة من أرسل . العمل ب3

             ثمرات اإليامن بالرسل  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 875 

       .. العلم برمحة اهلل بإرساله الرسل واألنبياء8

        .عمة. شكر اهلل عىل هذه الن0

 .. حمبة الرسل مجيعا ألهنم قاموا بعبادهتم وتبليغ رسالتهم3

 اإليامن باليوم اآلخر يتضمن  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 876

           منهاأمورا: 

الثانية فيقوم الناس  النفخة . اإليامن بالبعث وهو إحياء املوتى حني ينفخ يف الصور8

 .نيلرب العامل

          .. اإليامن باحلساب واجلزاء0

 . اإليامن باجلنة والنار. 3

            ثمرات اإليامن باليوم اآلخر  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 877

     .. الرغبة يف فعل الطاعات واحلرص عىل الثواب8

      .. الرهبة عند فعل املعصية خوفا: من عقاهبا0

  .ية املؤمن عام يفوته من الدنيا رجاء ثواب اآلخرة. تسل3



  قطوف من الفوائد

تقدير اهلل للكائنات   معنى القدر»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 872

  .«حسبام سبق علمه واقتضته حكمته

اإليامن بالقدر يتضمن أربعة أمور   رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 879

        منها

  .اإليامن بأن اهلل تعاىل عامل كل يشء مجلة وتفصيال:  .8

       .اللوح املحفو . اإليامن بأن اهلل كتب ذلك يف 0

  .. اإليامن بأن مجيع الكائنات ال تكون إال بمشيئة اهلل تعاىل3

 .هلل تعاىل بذواهتا وصفاهتا وحركاهتا خملوقه. اإليامن بأن مجيع الكائنات 2

اإليامن بالقدر ال ينفي أن يكون »  رمحه اهلل بن صالح العثيمني حممدقال الشيخ ( 822

  .«ية وقدره عليهاختيارللعبد مشيئة يف أفعاله اال

هلل عز وجل فال  كله ملكالكون »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 828

 .«يكون يف ملكه يشء بدون علمه ومشيئته

يف القضاء والقدر  ضالطائفتان   رمحه اهلل يمنيحممد بن صالح العثقال الشيخ ( 820

           اومه

   .العبد جمرب عىل عمله وليس له أراده وال قدرة إنالذين قالوا   . اجلربية8

العبد مستقل بعمله يف اإلرادة والقدرة وليس ملشيئة اهلل وقدرته  إنقالوا   . القدرية0

 فيه أثر.

القدر رس مكتوم ال يعلم إال بعد »  رمحه اهلل يمنيحممد بن صالح العثقال الشيخ ( 823

 .«وقوعه

           ثمرات اإليامن بالقدر  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 822

       .. اإلعتامد عىل اهلل سبحانه وتعاىل8

     .. ال يعجب املرء بحصوله عىل اخلري ألن ذلك من قدر اهلل0



  قطوف من الفوائد

  .النفسية بام جيري عليه من أقدار اهلل . الطمأنينة والراحة3

تتضمن مخسة ملسو هيلع هللا ىلص معرفة النبي   رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 825

     أمور وهي

      .هاشمي وقريش وعريب  . معرفة نسبه8

    .سنوات 82ويف املدينة سنَّة  53يف مكة   سنة 63عمره   . معرفة سنة0

        .ا املدثررسول بأهيأقرأ وإب . نبئ3

        .للعاملني رسل بتوحيد اهلل ورمحة: . أُ 2

  .سنة 22وحي إليه وعمره وأُ ة نس 03. معرفة حياته النبوية 5

تسمى البلد املسلمة إذا ظهر فيها »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 826

 .«شعائر اإلسالم ظاهرة

من كان ال يستطيع إظهار دينه يف »  رمحه اهلل نيحممد بن صالح العثيمقال الشيخ ( 827

 .«إذا هاجر من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم إالبالد الكفار فال يتم إسالمه 

السفر إىل بالد الكفار ال جيوز إال   رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ  (822

        يف حاالت ثالث وهي

 .ع به الشبهات. أن يكون عند اإلنسان علم يدف8

   .. أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات0

  .. أن يكون حمتاجا: لذلك3

           اإلقامة ببالد الكفار برشطني مها  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 829

. أمن املقيم عىل دينه من العلم واإليامن وقوة العزيمة وما يصطحبه من ثبات عىل 8

  .الدين

. التمكن من إظهار الدين بدون ممانعة من أداء الصلوات واجلمع وغريها فإذا مل 0

 .يتوفر ذلك فالجيوز



  قطوف من الفوائد

توفر الرشوط من حرية بعد   رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 892

    بالد الكفار فإنه تنقسم اإلقامة يف بالد الكفار إىل أقساماإلقامة يف 

 . اإلسالم. اإلقامة للدعوة إىل8

 .. اإلقامة لدراسة أحوال الكافرين0

  .. اإلقامة حلاجة الدولة املسلمة3 

  .. اإلقامة للتجارة2

. اإلقامة للسكن وهذا خطر يف املساكنة املخالطة واملشاكلة فيتطبع هبم 5

  .وبأخالقهم

  . اإلقامة للدراسة وهي عىل رشوط أمهها6

لنضوج العقيل الذي يميز بني النافع أن يكون الطالب عىل مستوى كبري من ا -

    .والضار

    .أن يكون الطالب عنده علم بالرشيعة ليتمكن ويميز احلق من الباطل -

  .يتحصن به من الكفر والفسوقأن يكون عند الطالب دين حيميه و -

فال  ا: أن يكون العلم املطلوب ال يتوفر يف مدارس املسلمني وإذا كان متوفر -

    .جيوز

إقناع من أنكر البعث باألدلة »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 898

 .«السمعية والعقلية

             الرد عىل منكري البعث  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 890

. أمر البعث تواتر به النقل عن األنبياء واملرسلني يف الكتب اإلهلية والرشائع 8

 .وية وتلقته األمم بالقبولالسام

 .. أمر البعث شهد له العقل0

    .. أمر البعث شهد له احلس3



  قطوف من الفوائد

 .. احلكمة من البعث بعد املوت اجلزاء2

من معبود  ا: كل ما جتاوز به العبد حد  الطاغوت»  قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل (893

 .«أو متبوع أومطاع

كل من حكم بغري ما أنزل اهلل »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 892

 .«فهو كافر ظامل فاسق عىل أنه يعتقد احلكم املرشوع أفضل وأصلح وانفع للعباد

جماوزة احلد يف التعبد   الغلو»  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 895

   .«والعمل والثناء قدحا: أو مدحا: 

           الغلو ينقسم إىل أربعة أقسام  رمحه اهلل ثيمنيحممد بن صالح العقال الشيخ ( 896

 .غلو أهل الكالم يف األسامء والصفات  مثل  . الغلو يف العقيدة8

  غلو اخلوارج الذين يرون كفر فاعل الكبرية ومثل  مثل  . الغلو يف العبادات0

كفر غلو املعتزلة بأن فاعل الكبرية بمنزلة بني املنزلتني أي ال إيامن وال 

  .غلو املرجئة ال يرض مع اإليامن ذنب  ومصريه النار ومثل

  .وهو حتريم كل يشء يقابله  . الغلو يف املعامالت3

  .وهو التمسك بالعادات القديمة  . الغلو يف العادات2

كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف »  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 897

جيب احلذر من   أو ال يغفر وكذلك الرشك األكرب والصحيحالرشك األصغر يغفر 

كَ ]  الرشك مطلقا: ألن العموم حيتمل أن يكون األصغر داخال: يف اآلية [ َأْن ُيْشَ

 . «يف سياق النفي تفيد العموم (أن  )ألن

ر من عرف دين أما التكفري فأنا أكفِّ »  الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللقال ( 892

 .«ثم بعدما عرفه سبه وهنى الناس عنه وعادى من فعله فهذا الذي أكّفره الرسول

             املحاذير من التكفري  رمحه اهلل حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ ( 899

     .. افرتاء الكذب عىل اهلل يف احلكم وعىل املحكوم عليه8



  قطوف من الفوائد

 . وصف املسلم بوصف مضاد.0

ذكر الشيخ حممد بن عبد الوهاب   رمحه اهلل العثيمني حممد بن صالحقال الشيخ ( 022

       رمحه اهلل ثالث شبهات من أكربها وهي

      .إننا ال نعبد األصنام إنام نعبد األولياء  قوهلم -8

    .إنا ما قصدناهم وإنا قصدنا اهلل عز وجل يف العبادة  قوهلم -0

فان النفع والرضر بيد اهلل عز وجل إننا ما عبدناهم لينفعوننا أو يرضونا   قوهلم -3

 .ال نرشك باهلل سبحانه وتعاىلنحن ذلك فلشفاعتهم بولكن ليقربونا إىل اهلل 

 

 

     



  قطوف من الفوائد

 اجلزء التاسع

قول ضعيف عند احلنابلة بعدم صحة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 8

  .«الصالة خلف الفاسق

 نةالسطلق القتل مطلقا: يف الكتاب وإذا أُ »  حفظه اهلل قال الشيخ خالد اهلويسني( 0

  .«حتديد نوع القتل فيكون القتل بالسيف مامل يأِت 

ال تكون املامثلة دائام: يف األحكام واحلدود »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 3

  .«فعل فاحشة  مثل

ين من الرمحن والعجلة من التأ)  ورد حديث  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 2

  .(الشيطان

املسارعة مطلوبة يف فعل اخلريات والعجلة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (5

  .«مذمومة يف اليشء الذي ال خري فيه

َض ]  قال اهلل تعاىل  ( قال ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل6 [ َوَعِجْلُت إَِلْيَك َربِّ لََِتْ

  .«سارعة إىل فعل اخلريات سبب يف رضا اهلل عز وجليفيد بأن امل {91}طه:

جرح املسلم وإخراج دمه حمرم لورود »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 7

  .«النصوص فكيف بمن يقتل املسلم بغري حق

يعظم الذنب إذا كان له حق يف اإلسالم »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 2

  .«ب واجلريان وغريهمالوالدين واألقار  مثل

تعزير أو غريه يرجع إىل حكم الحكم »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 9

  .«القايض

القايض له أن حيكم عىل صاحب العني الذي »  ( قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل82

  .«يؤذي الناس بعينه أن حيكم عليه بالسجن حتى يموت ألنه مفسد يف األرض



  قطوف من الفوائد

 ا: ملك  يسمى من يرعى أمور املسلمني»  شيخ خالد اهلويسني حفظه اهللقال ال( 88

  .«ا: شيخو ا: إمامو ا: أمريو

اخلروج عىل السلطان إما يكون بالسيف »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 80

  .«واملقاتلة وإما أن يكون بالكالم وهو أشد أحيانا: 

  .«روج عىل احلكام يكون بالغيبة والنميمةخلا»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 83

العدل أن كل احلكام عليهم بعض »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 82

 .«األخطاء حتى اخللفاء الراشدين ولكن هم األفضل عىل اإلطالق

ذكر مساوئ وحسنات احلكام من العدل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 85

تباع اكون فيه مصلحة فإذا ذكرت املساوئ ظهر تأي جملس إال أن  وأن ال تقال يف

  .«اهلوى

طاعة ويل األمر واجبة ودين يدان اهلل به إذا »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 86

 .«كانت الطاعة يف غري معصية والذي ال يعرف هذا فعقيدته فيها خلل

سبب   شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز لاق»  اهللقال الشيخ خالد اهلويسني حفظه ( 87

  .«قتل عثامن بن عفان ريض اهلل عنه الكالم يف احلكام واألمراء

لو كان يل دعوة جمابة لدعوهتا للسلطان ألن »  ( قال الفضيل بن عياض رمحه اهلل82

  .«بصالحه تصلح الرعية

إذا ظهر  ؟كاممتى يكون اخلروج عىل احل»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 89

  .«ملسو هيلع هللا ىلصكفر بواح ليس فيه تأويل وال شبهة وعىل هذا دليل من اهلل وسنة رسوله 

لتسليم أمره هلل سم ي املسلم هبذا االمِّ ُس »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 02

  .«عز وجل فال تثبت القدم يف اإلسالم إال بالتسليم

ن وجها: جلمع األحاديث وك مخسهنا»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 08

  .«املتعارضة



  قطوف من الفوائد

 ءاهلل عىل مراد اهلل وآمنت بام جا عن ءآمنت بام جا»  ( قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل00

  .«رسول اهلل عىل مراد رسول اهلل عن

  ال تكثر الشبهات إال بكثرة السؤالت»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (03

  .«وهبذا خرجت الطوائف والفرق واملذاهب هذه قاعدة مهمة جدا: ف

 (احلمد هلل  )إذا عرفت شيئا: من الدين فقل»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 02

 ءاهلل وآمنت بام جا اهلل عىل مراد عن ءآمنت بام جا  تزداد علام: وإذا مل تعرف فقل

  .«رسول اهلل عىل مراد رسول اهللعن 

الفاروق عمر بن اخلطاب ريض اهلل  قال»  اهللاهلويسني حفظه  قال الشيخ خالد( 05

إذا جاء الدين بيشء خيالف العقل فاهتم رأيك   أي (اهتموا الرأي عىل الدين  )عنه

  .«القارص

كل من أفتاك بخالف احلق »  قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل( 06

 .«وأخذت منه أختذته ندا: من دون اهلل

حّدثوا الناس بام يعقلون أتريدون أن »  قال عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه (07

 .«ملسو هيلع هللا ىلصيكّذب اهلل ورسوله 

  .«السنن واآلثار تأيت أحيانا: بخالف األراء»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 02

نةكل مايراه أهل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 09 ة سن أنهواجلامعة  السُّ

  .«عتقده الرافضة أنه بدعةت

الرافضة خيالفون املسلمني يف كل يشء »  قال حممد بن شهاب الزهري رمحه اهلل (32

 . «حتى يف استقبال القبلة بانحرافهم بيشء يسري

ائف تستقبل القبلة إال مجيع الفرق والطو»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 38

  .«يسريهنم ينحرفون عنها بيشء الرافضة فإ

أبغض العباد عند اهلل عز وجل هم »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 30



  قطوف من الفوائد

يف شهر رمضان حتى تشتبك النجوم وقد قال الرافضة وذلك بتأخريهم اإلفطار 

ويفهم من  ...... احلديث(ا  فطر همعجلأ)أحب العباد إىل اهلل من   ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

  .«ض العباد هلل عز وجلاحلديث أن من خالف احلديث كان من أبغ

يف املسح عىل  ا: جاء أكثر من سبعني أثر»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (33

  .«اخلفني

ال بأس  (ة خلقهة اهلل وال منَّ منَّ   )مقولة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 32

  .«هبا

حة فهو من دين اهلل عز كان فيه مصل اكل م»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (35

  .«وجل

أعظم أمر سيايس عند الكفار تفريق كلمة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (36

املسلمني يف كل يشء ولذا جاء الرشع األمر بتوحيد الكلمة والصف بني 

  .«املسلمني

يبقى احلج واجلهاد ليس له وقت ألنه دين »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل(  37

  .«إىل قيام الساعة

بأن املالئكة تعبد اهلل فإذا »  ورد حديث  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 32

  .«عبادتكحق ما عبدناك  : سبحانكقامت الساعة يقفلفن

عىل املسلم أن يستشعر أن املالئكة معه يف »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 39

  .«كل وقت

ن من املالئكة احلفظة فإذا اثنااإلنسان معه »  خالد اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ ( 22

حدمها أن كان قائام: أو يميش فإو حدمها عن يمينه واآلخر عن شاملهأكان جالسا: ف

  .«حدمها عند رأسه واآلخر عند قدمهأن كان نائام: فإأمامه واآلخر خلفه و

أن املالئكة يكتبون كل يشء من   يحالصح»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (28



  قطوف من الفوائد

  .«{19}ق: [لََدْيِه َرقِيٌب َعتِيٌد  َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل إَِلَّ ]  األقوال واألفعال قال تعاىل

السالم عىل املقابر يوم اجلمعة ورد فيه »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 20

  .«حديث موقوف عىل أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه

إذا أصيب املقاتل يف سبيل اهلل وخرج من »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 23

  .«املعركة وتويف متأثرا: باجلروح ال تكون له أحكام الشهيد

ه يف ملك املوت معه أعوانه ليساعدو»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل(  22

  .«قبض األرواح

هل ملك املوت يقبض أرواح بني آدم »  اهلل قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه( 25

وأما أنا  (أن ملك املوت يقبض كل من كان فيه روح  )قال بعض أهل العلم ؟فقط

 .«اهلل أعلم بالصواب لعدم ورود الدليل  فأقول

الكل يموت حتى ملك املوت وال يبقى »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 26

  .«إال اهلل عز وجل

نةأهل »  لشيخ خالد اهلويسني حفظه اهللقال ا( 27 واجلامعة جعلوا خلق اجلنة  السُّ

  .«والنار من اعتقاداهتم

هلل عزوجل األسامء احلسنى والصفات »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 22

  .«الُعىل قبل خلق كل يشء

يقني العني ويقني العلم   مراتب اليقني»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل(  29

  .«يقنيالحق و

مراتب اليقني توفرت كلها يف نبينا حممد »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 52

 .«بأنه أخرب عن اجلنة والنار ورأى اجلنة والنار ودخل اجلنةملسو هيلع هللا ىلص 

إىل متى   ُسئل القايض إلياس رمحه اهلل»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل(  58

  .«ن أهل اجلنة والناراحتى تكتمل العدت  فقال ؟خيلق اهلل اخللق



  قطوف من الفوائد

 ابعض أهل النار ال يدخلون النار حتى يعرتفو»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 50

ِعيِ ]  بذنوهبم قال تعاىل ُفوا بَِذْنبِِهْم َفُسْحقاا أِلَْصَحاِب السَّ   .«{11}امللك:[ َفاْعََتَ

يدعو ريض اهلل عنهام  عبداهلل بن عمركان »  ه اهللقال الشيخ خالد اهلويسني حفظ(  53

اللهم كام رزقتني اإلسالم واإليامن ال تنزعه مني حتى   عند الصفا ويطيل ويقول

  .«ألقاك

رضب اهلل عز وجل ألمته يف كتابه »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل(  52

نةاألمثلة يف ملسو هيلع هللا ىلص ورضب النبي    .«ها من احلكمة البالغةبذكر احليوانات ملا في السُّ

الغالم اليهودي قبل وفاته ملسو هيلع هللا ىلص زار النبي »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 55

مل يذكر أحد من الصحابة   سمه عبد القدوس قال اإلمام ابن حجراوأسلم وكان 

  .«سمهبذا اال

له عند أمحد بسند صحيح قو جاء حديث»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 56

 . «(إذا أراد اهلل بعبده خريا  وفقه للعمل الصالح قبل مفته)  ملسو هيلع هللا ىلص

اإليامن   ثمرة اإليامن بالقضاء والقدر»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 57

  .«الصحيح واجلنة

الكفر   ثمرة عدم اإليامن بالقضاء والقدر»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (52

 .«باهلل والنار

ال يمكن أن يكون أمر من اهلل عز وجل ال »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 59

  .«يستطيعه أحد من الناس

الكل يستطيع فعل أوامر اهلل عز وجل إال »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 62

ا إَِلَّ ]  بعض العوارض قال اهلل تعاىل  .«[ُوْسَعَها ََل ُيَكلُِّف اهللُ َنْفسا

خلق   )هصنّف اإلمام البخاري كتابا: سامَّ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (68

  .«أثرا: مسندا:  (222)ردا: عىل اجلهمية وفيه  (أفعال العباد



  قطوف من الفوائد

نةنصوص كثرية من الكتاب »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 60 تدل عىل  السُّ

  .«أفعال العباد خلق اهلل وكسب من العباد

امليت املسلم ينتفع بدعاء األحياء فإذا كان »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 63

  .«قد أصابه عذاب خفف عنه وإذا كان قد أصابه نعيم ازداد عليه من النعيم

نه جيوز إهداء ثواب مجيع أ  الصحيح»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 62

  .«األعامل للميت

   هناك ألفا  مهمة وهي  اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ خالد ( 65

  .رشك  صل للميت   قول -8

  .بدعة  صل عن امليت   قول -0

   .خمتلف فيه عند العلامء  صل واهدي ثواهبا للميت  قول -3

أين   )تلفظ بالنية الضابط فيها إذا قالال»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 66

  .«فهذا بدعة (نويت كذا

هذا   اللهم إين نويت الصدقة»  لو قال قائل  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 67

  .«هذا جائز  اللهم تقبل مني الصدقة  لو قال قائلو .بدعة

ن من أحد قال فيه من دعاء أن يسلب اإليام»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 62

  .«باهلل عز وجل كافر ألنه أحب أن يكفراإلمام الشافعي  بأنه 

ق قلب إذا ُسئل يعلِّ ملسو هيلع هللا ىلص كان من هديه »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 69

  .«السائل باهلل عز وجل

غلقت األبواب أسأل اهلل عز وجل ثم إذا أُ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 72

  .«أسأل الناس

عن اهلل طرفة عني فهو   مستغنٍ من قال أين»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 78

  .«كافر



  قطوف من الفوائد

   تنقسم الصفات عىل أقسام ثالثة هي  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 70

  .مثل  الوجه هي التي ال تنفك عن اهلل عز وجل  صفات ذاتية -8

  .مثل  اهلرولة هلل عز وجلاهي متى شاء فعلها   صفات فعلية -0

  .لكالما  مثل  صفات ذاتية فعلية -3

أن بعض األخطاء الواقعة يف كتاب »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 73

واجلامعة  نةالسالعقيدة الطحاوية وغريه من أهل العلم خاصة ال خيرجه من أهل 

  .«يف باب االعتقاد

نةأهل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 72 واجلامعة جيعلون حمبة أصحاب  السُّ

نةمن مجلة أصول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول    .«السُّ

إذا دخل الرجل املسجد بعد صالة العشاء »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 75

ه عن ؤوأراد أن يصيل حتية املسجد ركعة واحدة وبنية صالة الوتر فإهنا ال جتز

  .«ركعتي حتية املسجد

 ا: مؤمنملسو هيلع هللا ىلص من لقي النبي هو كل   الصحايب»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 76

 . «ن ختلل ذلك ردهإبه ومات عىل ذلك و

ملسو هيلع هللا ىلص الصحبة تثبت لكل من لقي النبي »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 77

  .«أو حتى حلظة ا: أو يومة سن ساعة أو

ذهب بعض أهل العلم ومنهم سعيد بن »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 72

أو سنتني أو شارك يف الغزوات سنَّة  حبة ال تثبت إال بمدةب عىل أن الصاملسيَّ 

  .«وهذا قول ضعيف خيالف التحقيق

لو عمل العبد مجيع احلسنات مل يكن أفضل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 79

  .«ملسو هيلع هللا ىلصلقي النبي  ممن

ن ئة وأربعة ألف صحايب ماعن مملسو هيلع هللا ىلص تويف رسول اهلل »  قال أبو ُزرعة رمحه اهلل (22



  قطوف من الفوائد

  .«رجال ونساء وصبيان

الصحابة أفضل منّا علام: وأفقه منّا وأصح أذهانا: »  ( قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل28

  .«منا

واجلامعة عىل ثقة وعدالة  نةالسأمجع أهل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (20

  .«هذا إال أهل البدع يف الصحابة مجيعا: ومل خيالف

جيب عىل من سمع بذكر الصحابة بسوء »  خالد اهلويسني حفظه اهلل قال الشيخ( 23

  .«أن يدافع عنهم مهام كان

أهيام   رجل أليب أمامة ريض اهلل عنه قال»  اهللقال الشيخ خالد اهلويسني حفظه  (22

ال تعدل بأصحاب رسول   أمامة فقال أبو ؟عمر بن عبد العزيز مأفضل معاوية أ

  .«أي أحدملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

ريض اهلل عنهام  عبداهلل بن عباسسمع »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 25

فقال  .ال  فقال ؟هل أنت من املهاجرين  رجال: يثلب بعض الصحابة فقال له

  له عبداهلل بن عباسفقال   .ال  فقال ؟هل أنت من األنصار  له عبداهلل بن عباس

  .«تبعوهم بإحسانانك من الذين ظوال أ

ريض اهلل عنهام  عبداهلل بن عباسصح عن »  ال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهللق(  26

ملسو هيلع هللا ىلص اعرفوا ملكانة أصحاب رسول اهلل   )فيام رواه ابن بطة بإسناده وغريه أنه قال

خري من   )ويف رواية (أحدهم خري من عبادة أحدكم أربعني سنة ملقاممكانتهم 

 . «(عبادة عمره

نةأمجع أهل »  ني حفظه اهللقال الشيخ خالد اهلويس( 27 أفضل  أن واجلامعة عىل السُّ

 . «بعد األنبياء والرسل بكر الصديق بل هو أفضل اخللق الصحابة مطلقا: أبو

بعد اخللفاء الراشدين يف الفضيلة يأيت العرشة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 22

  .«ن بعدهم من الصحابةن باجلنة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ومواملبرش



  قطوف من الفوائد

واجلامعة عىل أن سب  نةالسأهل  اتفق»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 29

الشيخني أيب بكر الصديق وعمر بن اخلطاب ردة إال إذا تاب ورجع والتحقيق هذا 

  .«احلكم عىل من سب اخللفاء الراشدين مجيعا: 

تلف العلامء فيمن سب الصحابة خا»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل(  92

 .«تلأنه يستتاب فإن رجع وإال قُ   عموما: والصحيح

سنة عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه فيمن »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 98

  .«يتكلم يف الصحابة أن ُيقطع لسانه

زمنة وال ما حيصل يف هذه األيام وهذه األ»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 90

سيام عىل املرئيات ومشاهدة بعض املسلمني إىل من يسب الصحابة فهذا ال جيوز 

وخيشى عليه أن يسلب دينه ومن يستمع إليهم إىل اآلن فإنه ال يعرف عقيدته حتى 

  .«من سمع لصاحب بدعة هدم ثلث اإلسالم  قال بعض السلف

 الرتحم للصحابة دون االقتصار عىل»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 93

  .«الرتيض عنهم سوء أدب ال سيام إذا كان دائام: 

 آخر الصحابة موتا: عىل اإلطالق ومل يبق  »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 92

الطفيل عامر بن واثلة الليثي  وأب  أحد من الصحابة بعده من الرجال والنساء هو

  .«للهجرة (882)تويف عام 

مع اجلن ست مرات وترجم ملسو هيلع هللا ىلص لتقى النبي ا»  يخ خالد اهلويسني حفظه اهللقال الش( 95

اإلمام ابن حجر يف اإلصابة عن جابر اجلني بأنه يف عهد عمر بن عبدالعزيز تلبس يف 

  .«عند الشجرةملسو هيلع هللا ىلص بايعت النبي  ممن أين  ة وُسئل فقالحيَّ 

نةأهل  ُحب الصحابة من عقائد»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 96  واجلامعة السُّ

 .«عن أعراضهم ا: عنهم وذب اعتقادا: بقلوهبم ونطقا: بألسنتهم ومدافعة: 

  .«واجبةملسو هيلع هللا ىلص حمبة أصحاب رسول اهلل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 97



  قطوف من الفوائد

  .«حرامملسو هيلع هللا ىلص بغض أصحاب رسول اهلل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل(  92

ذكر فضائل الصحابة عىل لسان رسول اهلل »  ني حفظه اهللقال الشيخ خالد اهلويس (99

  .«يدل عىل وجوب حمبتهمملسو هيلع هللا ىلص 

حمبة الصحابة دين يدان اهلل به كام حيب »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822

  .«ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن والرسول 

كون نغلو يف حمبة الصحابة بل نال »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 828

  .«ووسطا: ال إفراط فيه لنيمعتد

من رغب عن سنتي فليس )  ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (820

  .«حلق اللحية  فعل املعايص غلو يف الدين مثل (مني

جماوزة احلد املرشوع الذي رشعه   الغلو»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (823

  .«ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ورسوله 

  .«الزيادة  أصل الغلو»  د اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ خال( 822

ال يوصف الصحابة بوصف األنبياء ألن »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 825

  .«هذا غلو يف الدين

الصحابة برش يصيبون وخيطئون غري »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 826

  .«معصومني من الكبائر والصغائر

من عالمات اإليامن وسالمة الصدر عىل »  خ خالد اهلويسني حفظه اهللقال الشي (827

  .«يهم وأن ال يرض اإلساءة يف حقهمنالرتيض عملسو هيلع هللا ىلص أصحاب رسول اهلل 

 (أين أجد يف نفيس عىل صحايب  )من قال»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822

 . «ملسو هيلع هللا ىلصفهذا قليل اإليامن باهلل ورسوله 

ذكر فضائل الصحابة من صفات أهل »  اهلويسني حفظه اهلل قال الشيخ خالد( 829

نة   .«واجلامعة السُّ
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ذكر مساوئ الصحابة من صفات أهل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 882

  .«البدع واألهواء

هناك أخبار عن الصحابة وقعت بينهم »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 888

  .«تطوى وال تروى

الواجب أن ال خيرج أي كتاب فيه بدع »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (880

حتى وإن قيل يراد حتقيقها فالواجب التعاون عىل إحراقها وطمسها ألن  وخرافات

نةهذا فيه محاية جلناب التوحيد و   .«السُّ

نةمن عقيدة أهل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 883 ض من واجلامعة بغ السُّ

نةالرافضة وهذا يدل عىل اإليامن وحمبة   مثلملسو هيلع هللا ىلص يبغض أصحاب رسول اهلل   السُّ

  .«ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  وأصحاب

ال جيالس وال يناقش وال جيادل صاحب »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 882

 .«الرافضة فإن بغضهم دين إال إذا كان من باب التعليم  البدعة مثل

يف  نةالساحلارث املحاسبي من علامء »  اهلويسني حفظه اهلل قال الشيخ خالد( 885 

أن ال جيالس ألنه خالف اإلمام أمحد كان جيادل أهل البدع فأمر اإلمام أمحد زمن 

نةاعتقاد أهل   .«واجلامعة السُّ

ترة ااآلن بعض العلامء يسموهنم الدك»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 886

 .«ماعرفوا احلق أهنمهل البدع واهلل يناقشون يف عقائد أ

أشهد باهلل أين أبغض الرافضة من أنس »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 887

 .«ملسو هيلع هللا ىلصوجن ألهنم بغضوا أصحاب رسول اهلل 

مون صغارهم فضائل كان السلف يعلِّ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 882

 .«السورة من القرآنموهنم الشيخني أيب بكر وعمر كام يعلِّ 

ُحب  عىلعطي إن اهلل عز وجل يُ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 889



  قطوف من الفوائد

 .«عطي ثواب التوحيدالصحابة املوافق للرشيعة كام يُ 

بكر الصديق يف الصالة  عندما تقدم أبو»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 802

رجل رضيه اهلل )  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قال الصحابة بعد وفاة رسوملسو هيلع هللا ىلص أثناء مرض رسول 

 .«(ورسفله يف ديننا أال نرضاه يف دنيانا

جاء حديث أن عمر بن اخلطاب تقدم »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 800

يأبى اهلل )  فقالملسو هيلع هللا ىلص فنظر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل أيب بكر الصديق يف مرض وفاة النبي 

 .«فرجع عمر (قبكر الصدي فن أن ال يتقدم إال أبفورسفله واملؤمن

ريض اهلل عنه يف  بكر الصديق مكث أبو»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 803

 .«سنة (63)اخلالفة سنتني وثالثة أشهر وتويف وعمره 

هو ما   األصول مجع أصل واألصل»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 802

 .«يتفرع منه غريه وما يعتمد عليه غريه

أصول الدين مجلة اعتقاد السلف املبنية »  لشيخ خالد اهلويسني حفظه اهللقال ا( 805

نةعىل الكتاب و  .«والصحابة والذي ال جيوز خمالفته السُّ

نة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 806 أقوال وأفعال وإقرار النبي   هي السُّ

أقوال الصحابة وملسو هيلع هللا ىلص ما سار عليه أسالف هذه األمة من النبي   وقد يراد هباملسو هيلع هللا ىلص 

 .«والتابعني ومن بعدهم

قوال: أو فعال: من  ال ينبغي لنا أن نعزو»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 807

 .«أقوال وأفعال السلف إال ما صح عنهم يف املسائل الفقهية والروايات احلديثية

ولد عام  ايناإلمام أمحد بن حنبل الشيب»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 802

 .«هة862

بأيب عبد اهلل وهو ابنه اإلمام أمحد ى ُيكنَّ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 809

 .«األكرب وشارك أباه يف بعض الشيوخ



  قطوف من الفوائد

  بأنه إمام يف احلديثاإلمام أمحد شتهر ا»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 832

 .«عددها ألف ألف )مليون(بأنه حيفظ األحاديث واألثار والتي يبلغ 

  بأنه إمام يف الورعاإلمام أمحد شتهر ا»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 838

 .«ليلة مل يأكل سويقة خشية أنه مسةروق ةقال ابنه عبد اهلل أن أيب له أربع عرش

ماذا   ُسئل ابن عساكرعند اإلحتضار»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 830

 .«ا: وأهنار وجناٍت  ا: ورحيان ا: فلم يستطع الكالم فكتب عىل األرض روح ؟ترى

  بأنه إمام يف التواضعاإلمام أمحد شتهر ا»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 833

مساكني لوال سرت اهلل علينا ال  نحن قومٌ   ملاذا ال تفتخر بأصلك فقالاإلمام أمحد ُسئل 

 .«نفضحنا

يكره اخلوض يف األسامء  اإلمام مالك»  لد اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ خا( 832

 .«والصفات

للكافر بأن الرجل يقول اإلمام أمحد ُسئل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 835

 .«جيوز أن يقوهلا للكافر بنية إسالمه وهدايته  فقال ؟أكرمك اهلل أو جزاك اهلل خريا: 

 77هة وعمره 028عام اإلمام أمحد تويف »   حفظه اهللقال الشيخ خالد اهلويسني( 836

 .«سنة

  أنه قالملسو هيلع هللا ىلص جاء يف حديث النبي »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 837

عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي متسكفا هبا وعضفا )

 .«نةالسفيدل هذا عىل شدة التمسك ب (عليها بالنفاجذ

هل يسمى عيسى بن مريم عليهام الصالة »  لشيخ خالد اهلويسني حفظه اهللقال ا( 832

يف اإلرساء واملعراج وهو حي وينزل يف آخر ملسو هيلع هللا ىلص ألنه رأى النبي  ا: والسالم صحابي

جيوز أن نقول بأن عيسى صحايب   اجلواب ؟ملسو هيلع هللا ىلصالزمان وحيكم برشيعة حممد 

 .«ويرشف بذلك ألنه حي مل يمت



  قطوف من الفوائد

 .«اإلمام ابن القيم أبدع يف كل العلوم»  سني حفظه اهللقال الشيخ خالد اهلوي( 839

مل نحرص عدد الصحابة ألن بعضهم مل ُيذكر »  قال اإلمام ابن حجر رمحه اهلل (822

 .«عنهم ومل تكن له رواية

ال  فإهنا لو أن رجال: يعمل الصاحلات والطاعات»  ( قال اإلمام أمحد رمحه اهلل828

 .«ملسو هيلع هللا ىلصرأى النبي  ي بمنواتس

 .«ولو حلظة فهو صحايبملسو هيلع هللا ىلص من رأى النبي »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 820

لقد كان لكم يف رسفل اهلل )  قوله تعاىلاهلل يف قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه ( 820

إال ما ُأختص به ملسو هيلع هللا ىلص أسوة ويقتدى بالنبي   قدوة ويقالملسو هيلع هللا ىلص فالنبي  (أسفة حسنة

 .«الليل عليه بتسع نساء ووجوب قيامملسو هيلع هللا ىلص زواجه   مثل

نقتدي بالصحابة عىل وجه العموم ومن »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 823

  ىل أمرين مهاإوهذا يعود ملسو هيلع هللا ىلص ألن فيه ما هو خمالف لنص النبي  .التفصيل الحيث 

 .«الصحايب النص وربام مل يفهمه عىل فهمه الصحيح ربام مل يصل

ستدركات ا  )ذكر الزركيش يف كتابه»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (822

وفيه ذكر خمالفات وقعت من الصحابة  (عائشة ريض اهلل عنها عىل فعل الصحابة

 .«ملسو هيلع هللا ىلصخالف فعل النبي 

   الصحابة هلم طبقات من حيث الفضل  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 825

ن وربعة الراشداخللفاء األ  كبار الصحابة ويشمل أهل الفضل والعلم ومنهم -8

 .ن واألنصاروباجلنة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان واملهاجرهاجرون والعرشة امل

 .صغار الصحابة ويشمل من هو صغري السن وهم أقل درجة من كبار الصحابة -0

تباع املذاهب ولكن الواجب اجيب  ال»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 826

نةتباع الكتاب وا  .«ال غري ذلك فإنه يأثمومن ق السُّ



  قطوف من الفوائد

قول أو فعل مل يرد عن   معنى البدعة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 827

 .«ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

م أهل العلم البدع »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822 بدع   عىل أهناقسَّ

البدع وتقسيمها أن   بدع مستحبة والصحيحوحمرمة وبدع مكروهة وبدع مباحة 

ل ألن البدعة هي بدعة وضاللة وكل حمدث بدعة وكل بدعة ضاللة وكل باط

 .«ضاللة يف النار

البدعة أصلها إحداث يشء غري سابق »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 829

ََمَواِت َواألَْرِض[   قال اهلل تعاىل سبحانه  أي أحدث شئ {117}البقرة:]َبِديُع السَّ

 .«وتعاىل غري سابق

الَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ]  قوله تعاىلاهلل يف قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه ( 852

من أحدث يف أمرنا ما ليس )  من حديث عائشة ريض اهلل عنهاملسو هيلع هللا ىلص وقال  [ِدينَُكمْ 

ففي هذه اآلية  (من عمل عمال  ليس عليه أمرنا فهف رد)  ويف رواية (منه فهف رد

ين يع أنواع البدع من زيادة ونقص يف الدِّ قمع مج  مهاو نن مهامواحلديث أصال

 .«كل مكان وزمانلوصالحية الدين 

   م أهل احلديث البدعة إىل قسمني مهاقسَّ   قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 858

 .صاحبها فاسق  بدعة املولد  مثةل  بدعة مفسقة -8

 .صاحبها كافر  دعاء األموات  مثةل  بدعة مكفرة -0

   البدع يف األعامل عىل قسمني مها  لشيخ خالد اهلويسني حفظه اهللقال ا( 850

 .مبتدعة بدع أعامل خاصة وذلك إذا أراد الشخص أداء عبادة -8

 عبادة مثل ما يفعله الصوفية تأديةجمموعة  تبدع أعامل عامة وذلك إذا أراد -0

 .مجاعيا: 



  قطوف من الفوائد

بعد الصالة مبارشة بدعة رفع اليدين »  ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل853

 .«منكرة

 أكثر البدع يف اجلنائز وفيها ما يقارب»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 852

 .«( بدعة يف الوقت احلارض822)

جاء يف صحيح البخاري قول عمر بن »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 855

البدعة هي  تنِعم  ) رمضانيف قياماخلطاب ريض اهلل عنه للصحابة يف شأن صالة 

 قيام رمضان صىلَّ ملسو هيلع هللا ىلص ألن النبي  (البدعة تنِعم  )وقوله (اجتمعت عىل إمام واحد

عىل األمة فيكون العمل ليس بجديد ألن  ا: ومل يستمر عليه لكي ال تكون مفروض

 .«الدين كامل

خالفات  املسائل اخلالفية أحيانا: جتر إىل»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 856

 .«عقدية

   تنقسم إىل أقسام وهيملسو هيلع هللا ىلص أفعال النبي   قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 857

 .ملسو هيلع هللا ىلصأفعال تدل عىل الوجوب بداللة أقواله  -8

 .ملسو هيلع هللا ىلصأفعال تدل عىل اإلستحباب بداللة أقواله  -0

 .ملسو هيلع هللا ىلصأفعال تدل عىل اإلباحة بداللة أقواله  -3

 ملسو هيلع هللا ىلص. أفعال تدل عىل العادة بداللة أقواله -2

 .املواصلة يف الصيام  مثلملسو هيلع هللا ىلص أفعال تدل عىل اخلصوصية بداللة أفعاله  -5

 (النفس وما هتوى  )قول بعض الناس»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (852

 .«(النفس وما هتتدي  )وهي مقولة خاطئة والصحيح أن يقال

تدل عىل الوجوب ال ملسو هيلع هللا ىلص أفعال النبي »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 859 

 .«مطلقا: وهي كثريا: ما خيتلف فيها أهل العلم

واألنبياء والرسل مأمَّن ملسو هيلع هللا ىلص خلوة النبي »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 862



  قطوف من الفوائد

عليهم ومن شك يف ذلك فهو كافر مرتد عن الدين والدليل عىل هذا عندما زارت 

أى بعض الصحابة يف املسجد ور وهو معتكفملسو هيلع هللا ىلص صفية ريض اهلل عنها النبي 

عىل رسلكام إهنا )  ملسو هيلع هللا ىلصومعه إمرأة فرصفوا أبصارهم فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

ولكن اليدخل )  ملسو هيلع هللا ىلصنّنا فيك سوء فقال النبيظفقالوا يا رسول اهلل ما  (صفية

 .«تكفرا:   أي (هتلكا)  فقال أهل احلديث يف    قوله (الشيطان فتهلكا

ملسو هيلع هللا ىلص هل كل ما سكت عنه الرسول »  هللقال الشيخ خالد اهلويسني حفظه ا( 868

فيكون تقريرا: ملسو هيلع هللا ىلص ال جيوز إال إذا سبق ذلك فعل أو قول من النبي  ؟يسمى تقريرا: 

ليس )  خلالد بن الوليد ريض اهلل عنهملسو هيلع هللا ىلص عدم أكله من اللحم الضب فقال   مثل

 .«رواه بخاري ومسلم (بحرام ولكن ال أجده يف نفيس

ال ُيرد وال يقبل بل   تفسري التابعني»  اهلل قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه( 863

 .«يتحقق من السند وصحته

اإلتباع يكون بالسمع والطاعة واإلذعان »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (862

  .«ملسو هيلع هللا ىلصألمر النبي 

   تفسري الصحايب ينبغي فيه أمور  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 865

 .نوعنى به أكثر من غريه وهم اخللفاء الراشدتفسري كبار الصحابة يُ  -8

 .وغريمها عبداهلل بن عباس وعبداهلل بن عمرتفسري ما بعد كبار الصحابة مثل  -0

 .صحة السند إىل هؤالء مجيعا:  -3

   أسباب حتقيق الرضاء بالقضاء والقدر  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 865

لسلف فإن فيها شفاء القلوب من معرفة النصوص واآلثار الصحيحة عن ا -8

 .الشبهات

 .التسليم املطلق هلذه النصوص -0

 .اعلم أن القدر رس اهلل سبحانه وتعاىل -3



  قطوف من الفوائد

 .عدم اخلوض واملجادلة يف القدر مطلقا:  -2

 .من أراد اخلوض واملجادلة يف القدر فيجب رده وتوقيفه عنها -5

 .يخطأك وما أخطأك مل يكن ليصيبكلأن تعلم أن كل ما أصابك مل يكن  -6

 .جيب عىل كل مسلم ومسلمة غلق باب القضاء والقدر -7

  العقل واهلوى يمنع النقل مثال ذلك»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (866

إذا سقط الذباب يف إناء أحدكم )  قالملسو هيلع هللا ىلص النبي أن جاء يف صحيح البخاري 

 .«فالعقل واهلوى يمنع هذا النص الرصيح الصحيح (فليغمس ويرشب منه

الصحيح أن يقول ملن صنع إليك »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 867

 (جعل ذلك يف ميزان أعاملك  )وال يقال (جعل ذلك يف ميزان حسناتك  )معروفا: 

 .«ألن األعامل فيها احلسنة والسيئة

صورة التي الال جيوز رسم امليزان عىل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 862

ك الرصاط وغريها من أمور الغيب فعىل من فعل ذلك التوبة وعىل من يراها وكذل

ل عىل رآها أن ينقضها ويزيلها وصاحبها عىل خطر من دينه إال أن يتوب ألنه تقوَّ 

 .«اهلل عز وجل

عىل طالب العلم التدرج يف كل فن »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 869

  .«ج يسأم وال يفهمبغري تدر أليحصل عىل ما يريد ومن بد

ال تقفم الساعة حتى )  ورد حديث»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 872

الكامريات  بظهور وهي اآلن بدأت ظواهرها (نصب األصنام يف حماريب املساجدت  

  .«يف املساجد

م املسلم العلم ُرفع عنه اجلهل إذا تعلَّ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 870

  .«عرف البدعةو

 



  قطوف من الفوائد

واجلامعة وسط يف مجيع  نةالسأهل »  شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللقال ( 873

  .«عتقاداتاال

حترير األحكام   )أنصح بقراءة كتاب»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 872

لإلمام احلافظ بدر الدين بن مجاعة ففيه أحكام ختص ويل  (وتدبري أهل اإلسةالم

 .«ر والرعيةاألم

   حكم اخلوارج  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 875

 .راأهنم كفَّ   القول األول

 .راأهنم ليس بكفَّ   القول الثاين

 .التوقف يف احلكم فيهم  القول الثالث

أهنم أخوان لنا باألمس »  ( قال عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه يف اخلوارج876

 .«ر وال منافقني ألهنم يذكرون اهللافَّ قاتلونا اليوم وليسوا بك

كل من خرج عىل ويل األمر فهو ظامل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 877

 .«ووقع يف كبرية من كبائر الذنوب

 .«غاةاخلوارج خيتلفون حكام: عن البُ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 872

حرص عىل أن تدعوا الناس إىل الدين ا»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 879

 .«ملسو هيلع هللا ىلصوال تفرح بكفر أحد وال ببدعته وال بفسقه ألن هذا من هدي نبينا   حممد 

من مات )  ملسو هيلع هللا ىلصجاء يف احلديث قوله »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822

 (فهف يف جاهلية)  ويف رواية (وليس يف رقبته بيعه لذي سلطان مات ميته جاهلية

 .«(ليس فيه إال جاهلية)   روايةويف

إذا ُكتب العقد ومل يدخل الرجل   مسألة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 828

وكذلك  عىل زوجته وزنا فإنه ال ُيرجم بل جيلد وإن دخل ولو حلظة رجم

 .«الزوجة



  قطوف من الفوائد

   يقع حكم الزنا بأمور وهي  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 820

 .قصة ماعز والغامدية ريض اهلل عنهام  ف مثلعرتااال -8

 .أربعة شهود برؤية الزنا كامال:  -0

 .قرينة يف الزنا وهي محل املرأة -3

مرأة حتمل بال إيالج يف فرجها اربام »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 823

وذلك بأخذ مني الرجل وإدخاله يف فرجها ألن املني ال يفقد خواصه إال بعد ميض 

 .«(بأطفال األنابيب)ة حمدودة مثال ذلك ما يسمى فرت

 .«ن اآلن أشد من املنافقنيوالعلامني»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822

ربام رجل ميت ويكون له عمل فيه رياء »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 825

ه عىل اخلري واذكروا وذلك بأن يويص امليت قبل موت)  قال اإلمام الذهبي رمحه اهلل

 .«(سميا

عالم املوقعني عن إ  )ننصح بقراءة كتاب»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 826

 .«لإلمام ابن القيم (صفات املنافقني  )جزء (رب العاملني

أيب سلول عبداهلل بن ستأذن عبداهلل بن ا»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 827

 .«ال خري فيه  أن يقتل أباه وقالملسو هيلع هللا ىلص بي ريض اهلل عنه الن

 .«ى وال تتبع جنازتهعزَّ الكافر ال يُ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822

الواجبات   )ننصح بقراءة كتاب»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 829

 .«لإلمام حممد بن عبد الوهاب (املتحتامت عىل كل مسلم ومسلمة

كان يقّدم  ة( ه752)سنَّة  أن يف  ابن كثري رمحه اهلل يف البداية والنهاية ظاحلاف ( قال892

( جنازة حتى شق ذلك عىل 822( جنازة ويف يوم )22يف صالة الفرض الواحدة )

 .«الناس وأقاموا يف املساجد يدعون اهلل حتى ُرفع ما نزل هبم

له تعارضني يلزم ملااجلمع بني النصني   قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 898



  قطوف من الفوائد

   وفر أربعة أمورت

 .ضبط األلفا  -8

 .معرفة صحة احلديث -0

 .ملسو هيلع هللا ىلصمعرفة مراد النبي  -3

 .اإلحاطة بالنصوص -2

 .إذا انتهت هذه األمور األربعة ومل يتضح شيئ فيكون الرتجيح

ن وجها: يف ترجيح احلديث عىل اآلخر فإذا مل وهناك مخس»  ( قال احلازمي رمحه اهلل890

 .«ن ويتوقف فيهامافر هذه األوجه فيرتك النصتتو

املدخل إىل علم   )ننصح بقراءة كتاب»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 893

 .«لإلمام احلافظ احلدادي (كتاب اهلل عز وجل

وهذا من  (فالن بن فالن  )األفضل قول»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 892

أمحد حممد   والد وهناك أسامء مركبة أعجمية األوىل تركها مثلالرب والتكريم للباب 

 .«بن صالح

كان أنس ريض اهلل عنه إذا أصبح طيب »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 895

رواه  ملسو هيلع هللا ىلصيد النبي  لها ألهنا يد مستيده ليصافح الناس وإذا رآه ثابت البناين قبَّ 

 .«البخاري يف األدب املفرد

كتب اجلنة والنار واليوم اآلخر عىل   لشيخ خالد اهلويسني حفظه اهللقال ا( 896

   طريقتني

 .. كتب مسنده إما مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة8

 .. كتب غري مسندة0

 أن أبأ  جاء يف سنن الرتمذي بسند جيد»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (897

ال يراه وفيه متر ويأكل منه وس كيفيه هريرة ريض اهلل عنه كان يف وسطه حزام 



  قطوف من الفوائد

سفر وسقط منه أثناء الفتنة التي يف  وال رضحيف مل يدعه ال سنَّة  وذلك يف عرشين

  .«جرت بني الصحابة

   كتب ننصح بقراءهتا وهي  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 892

 .( أثرا: 060أليب الدنيا فهو كتاب مسند فيه )  صفة النار  كتاب -8

 .لإلمام ضياء املقديس  صفة اجلنة  تابك -0

لإلمام ابن القيم فهو يشمل مسائل ال   حادي األرواح إىل بالد األفراح  كتاب -3

 .توجد يف غريه

إذا مات الرجل وعليه النذر يقيض عنه »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (899

  .«وليه

عض الرافضة من إيران ومعهم جاء ب»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (022

قبل هديتهم أال   فقال الشيخشيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز د لاهدايا من سجَّ 

حتى يقبلوا هديتي وهي دعوهتم لإلسالم فرفضوا فرفض الشيخ اهلدية وكان هذا 

  .«يف املدينة النبوية عندما كان يف اجلامعة اإلسالمية

 

 

       
 



  قطوف من الفوائد

 اشراجلزء الع

  شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن بازقال »اهلل  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه  (8

  .«اإلرصار عىل حلق اللحية كبرية من كبائر الذنوب

بكر الصديق ريض اهلل عنه قبل  ورصح أب»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (0

  .«وفاته أن تكون اخلالفة بعده لعمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه

اإلمام ابن اجلوزي بينه وبني اإلمام ابن القيم »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (0

  .«ن سنةواجلوزية مئة ومخس

واجلامعة أن كل من  نةالسمن عقائد أهل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 3

 .«باجلنة فهو يف اجلنةملسو هيلع هللا ىلص شهد له رسول اهلل 

من كل بيت أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه »   حفظه اهللقال الشيخ خالد اهلويسني( 2

    .«ةصحابال

بكر  وأول خليفة يرثه أبوه يف اإلسالم هو أب»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 5

 . «هة 97الصديق ريض اهلل عنه ألنه مات قبل أبيه وتويف أبو قحافة عام 

ملسو هيلع هللا ىلص سالمه سب رسول اهلل إقحافة قبل أبو »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 6

بكر لو كان عندي  وفقال أبملسو هيلع هللا ىلص بكر فبلغ ذلك رسول اهلل  وبنه فصفعه أباعند 

  .«السيف لقتلته

بكر الصديق ريض اهلل عنه والده  ورفع أب»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (7

 اتيه فأبايع أبأال أخربتني أن أ  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو كبري ليبايع رسول اهلل 

وددت أهنا يد عمك أيب طالب لكي تقر   بكر ريض اهلل عنه فقال وفبكى أب قحافة

  .«عينك يا رسول اهلل

عثامن بن عفان ريض اهلل عنه تستحي منه »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 2



  قطوف من الفوائد

 .«املالئكة والذي يستحي من اهلل تستحي منه املالئكة

عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ملهم هذه »  ويسني حفظه اهللقال الشيخ خالد اهل( 9 

  .«األمة وله فضائل عظيمة ولكنها بعد أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه

مجيع املذاهب فيها مالحظات وقد ذكرها »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 82

  .«)زغل العلم(  اإلمام الذهبي يف كتابه

يوم   بكر الصديق ريض اهلل عنه وأب قال»اهلل  يسني حفظه قال الشيخ خالد اهلو (88

  .«ُأحد كله أليب طلحة

الزبري بن العوام ريض اهلل عنه ابن عم »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 80

  .«الزبرية اسمهاتويف يف العراق يف قرية قريبة من الكويت ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

أيب اسم   سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 83

  .«وهو ابن عم عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهام (مالك  )وقاص

زيد بن عمرو بن )سعيد بن زيد كان أبوه »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 82

ويف قبل البعثة بخمس سنوات قال ال يسجد لصنم وال يأكل ذبيحة لصنم ت (نفيل

  .«إذا لقيت رسول اهلل فبلغه سالمي  بنه سعيدال

  .«عبد الرمحن بن عوف أرحم هذه األمة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 85

أبو عبيدة عامر بن اجلراح أمني هذه »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 86

  .«األمة

اهلل عنها أفضل  أن خدجية ريض  التحقيق»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 87

  .«نساء العاملني

أغلب الصحابة اشرتكوا يف فضل الصحبة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 82

  .«ولكن منهم من متيز عن غريه بفضائل وخصائص

ها هم ؤمجيع األمم السابقة كان علام»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 89



  قطوف من الفوائد

  .«هم أخيارهاها ؤأرشارها إال هذه األمة فعلام

  .«ربام تكون النصيحة طريقا: للغيبة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 02

  .«ق لكل خريوفَّ  نةالسمن عرف الكتاب و»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 08

العلامء حيرتمون ويقدرون ألهنم ورثة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 00

  .«األنبياء

ما يفعله   م األولياء عىل األنبياء مثلقدَّ ال يُ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 03

  .«غالة الصوفية

للعلامء إذا خالفوا النص ألمور  العذرم قدَّ يُ   قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 02

   منها

  .أنه ال يبلغه النص -8

  .أنه قد يبلغه النص ولكن من طريق آخر غري صحيح -0

  .ا: أنه قد يبلغه النص ولكن يراه ضعيف -3

  .ا: أنه قد يبلغه النص الصحيح الرصيح ولكنه يراه منسوخ -2

أنه قد يبلغه النص الصحيح ولكن النص ال ينطبق عىل املسألة ويعود ذلك  -5

  .عىل فهم النص

  .«حقيقة الصوفية أهنم أولياء للشياطني»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (05

عليه أفضل من جربيل ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 06

  .«كام يف حادثة اإلرساء واملعراجالسالم 

  .«غالة الصوفية كفار بإمجاع املسلمني»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل(  07

  .«مل يكن لصحابة مجيعا: كرامات»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 02

  .«ال تلزم الوالية أن تظهر عليه الكرامة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 09



  قطوف من الفوائد

ال ينكر الكرامات إال أهل »  قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل (32

  .«البدع

يقاس اإليامن والعمل الصالح الظاهر يف »  ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل38

  .«الكرامات ألولياء الرمحن وأولياء الشيطانالتفريق بني 

الكرامة تظهر عىل صاحب اإليامن والعمل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 30

النبوة صارت معجزة وإذا مل يصاحبها كانت كرامة وإذا  ايقارهن تالصالح وإذا كان

  .«ستدراجا: من الشيطانامل يصاحبها اإليامن والعمل الصالح صار 

مون أوالدهم أرشاط كان السلف يعلِّ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 33

  .«الساعة وظهور الدجال

    .«الدجال فيه أكثر من أربعني حديثا: »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 32

جيوز توكيل اإلمام للمسجد برشط أن »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 35

  .«أو أفضل منه يكون مثله

وا بأيب عبد اهلل منهم اإلمام الذين تكنَّ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 36

البخاري واإلمام أمحد واإلمام مالك واإلمام الشافعي وابن ماجه ونعيم ابن محاد 

شيخ البخاري واحلاكم واإلمام الذهبي والعالمة ابن القيم وكل رجل من رجال 

مل يذكر له احلافظ ابن حجر كنيته يف التقريب فكنيته أبو  (حممد  )التقريب اسمه

   .«عبد اهلل

  .«توين بأي حديثني متعارضني ألمجع بينهامائ»  قال ابن خزيمة رمحه اهلل (37

إين مل أسلم إسالما: حقيقيا: وإين بعد ما »  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل (32

 . «زلت أجدد إسالمي

من أدب طالب العلم إذا أراد أن يسأل »  لشيخ خالد اهلويسني حفظه اهللقال ا (39

  .«أمامه من العامل أن يكون



  قطوف من الفوائد

 الصحيحة يدل عىل حمبة صاحبها نةالسحمبة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل(  22

  .«عليه الصالة والسالم

   من عالمات الساعة  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (28

  .زخرفة املساجد 

  .عقوق األمهات وتقديم الزوجات عليهن 

  .عقوق األباء وتقديم األصدقاء عليهم 

  .حديث الناس يف املساجد 

  .رقا: ختاذ املساجد طُ ا 

  .مساعدة املرأة زوجها يف التجارة 

  .خروج الشياطني من البحر ويقرؤن القرآن وجيتمعون الناس عليهم 

  .كثرة تلبس اجلن باإلنس 

  .اخلموررشب  

  .خروج السيارات ووقوفها عند أبواب املساجد 

  .نتشار التجارةا 

  .كثرة املال احلرام يف إكتسابه 

  .ستحالل املعازف واألغاينا 

ل اف والدجال والرمَّ االكاهن والعرَّ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 20

  .«والساحر يشرتكون يف املسمى

  .«صح أن بعض الصحابة قتلوا السواحر»   حفظه اهللقال الشيخ خالد اهلويسني( 23

رؤية الساحر يف القنوات الفضائية أعظم »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (22

ق ال تقبل ل ومل يصدِّ أق وإذا سمن الذهاب إىل الساحر وينطبق عليه الكفر إذا صدَّ 

  .«له صالة أربعني يوما: 



  قطوف من الفوائد

االجتامع سبب لكل خري والفرقة سبب »  فظه اهللقال الشيخ خالد اهلويسني ح( 25

  .«لكل رش

فإنه يفوته اليشء  الصغرير إذا تصدَّ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 26

  .«الكثري

ُبعث األنبياء بعد سن األربعني لثبات »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (27

  .«العقل والقلب

وصيتي لطالب العلم أن ال يتصدر وعليه »  ني حفظه اهللقال الشيخ خالد اهلويس( 22

بالتأين يف طلب العلم ليثبت العقل والقلب وجيمع بني العلم والعقل ويعرف 

  .«العلم بعقله وليس كل يشء يقال وليس كل يشء اليقال

  .«(كفاه وبعض السلف إذا تكلم أخ»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (29

حممد بن صالح يقول سامحة الشيخ »  خالد اهلويسني حفظه اهلل قال الشيخ( 52

عبدالرمحن السعدي يف مشيته ويف كل يشء حتى الشيخ نقّلد شيخنا  اكنَّ   العثيمني

ده يف خطه حتى صار خطي مثل قلِّ ن خطي جيدا: وكان خط الشيخ رديئا: فكنت أُ كا

  .«خط الشيخ

سنَّة  عبداهلل بن عمرقال نافع صحبت »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 58

  .«فبكى خوفا: أن ينقص أو يزيدملسو هيلع هللا ىلص مرة قال رسول اهلل   فقال ا: ونصف

لنا فيها إجازة عقيدة الطحاوي رمحه اهلل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (50

  .«بيننا وبينه عرشون رجال: تصلة اإلسناد للطحاوي رمحه اهلل م

حفظ معاين العبادات يزيد نشاط اجلوارح »  د اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ خال (53

  .«يف الطاعات

أسباب هتاون الناس يف الصالة وعدم   ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل52

  .ملسو هيلع هللا ىلصقلة اإلتباع للنبي و قلة اإلخالص هلل تعاىل  اخلشوع فيها سببان رئيسيان



  قطوف من الفوائد

من عالمة قوة اإليامن حب الصالة »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل55

والتهافت إليها ومن عالمة ضعف اإليامن أن جتد الرجل متهاونا: متكاسال: عن 

  .«الصالة

الذي يواظب عىل اإلمامة من أجل الراتب »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل56

يف كتاب  ه بعض العلامء من الرشك قال العالمة املجدد حممد بن عبدالوهابعدَّ 

  وساق فيه قوله تعاىل (من الرشك إرادة اإلنسان بعمله الدنيا  )التوحيد باب

ْم فِيَها َوُهْم فِيَها ََل ] ْنَيا َوِزينََتَها ُنَوفِّ إَِليِْهْم َأْعََمهَلُ َمْن َكاَن ُيِريُد احَلَياَة الدُّ

س تعس عبدالدينار تعس عبدالدرهم تع)  ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  {12}هود:[ ُيْبَخُسونَ 

 .«..احلديث(.نتقشانتكس وإذا شيك فال اعبداخلميلة تعس عبداخلميصة تعس و

 (الرتاب)أن يصيل العبد عىل الرمل  نةالسمن »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 57

 .«أو عىل سجادة صافية من النقوش واخلطوط

  .«ية بدعةالتلفظ بالن»  ل اإلمام املجدد حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا( ق52

عند التلبية  (لبيك اللهم لبيك  )قول احلاج»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل59

ليس من التلفظ بالنية وإنام هو من ذكر النسك  (اللهم منك ولك  )وعند الذبح

 .«واإلخبار به

لو بحث الناس يف عمر نوح عليه السالم »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل62 

  .«عن مرشوعية التلفظ بالنية مل جيدوا لذلك دليال:  (سنة 952)

فيه  (يؤم القفم أقرؤهم لكتاب اهلل)  ملسو هيلع هللا ىلصقوله »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 68

دليل عىل أن العربة ليست باألكثر حفظا: وإنام األفضل من حيث اإلتقان للقرآن 

لكنه كثري اللحن رآن كامال: وولو كان حيفظ قليال: فقد يكون الشخص حافظا: للق

 .«نه ال يوضع يف اإلمامة إذا وجد من هو أفضل منه ولو كان قليل احلفظفيه فإ

ََلَة َتنَْهى َعِن ]  قوله تعاىلاهلل يف ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه 60 إِنَّ الصَّ



  قطوف من الفوائد

ن الصالة كام وال يمكن واهلل أن تكو {12}العنكبوت:[ ... اَليةالَفْحَشاِء َواملُنَْكِر 

  .«ملسو هيلع هللا ىلصأخرب اهلل تعاىل يف اآلية إال إذا كانت وفق صالة النبي 

ب هلا حكم تسوية الصفوف واجبة وقد بوَّ »  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل63

 .«أثم من مل يتم الصف يف صحيحهالبخاري 

ليدين عند ( قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل يف بدائع الفوائد إن احلكمة من رفع ا62

   التكبري

  .زيادة يف احلسنات وهو نقل عن بعض السلف -8

  .زينة ومجال للصالة -0

   مواضع رفع اليدين يف الصالة أربعة  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل65

  .عند الركوع -0 .عند تكبرية اإلحرام -8

  .عند القيام من التشهد األول -2  .عند الرفع من الركوع -3

حديث اإلستفتاح الذي جاء عن عائشة »  ال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( ق66

بنت الصديق ريض اهلل عنهام ضعيف ولكنه ثبت عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل 

  .«(.... احلديث.سبحانك اللهم)  عنه باللفظ نفسه عند مسلم يف صحيحه

أنه كان يرى من ملسو هيلع هللا ىلص بي كان من معجزة الن»  ( قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل67

  .«هذا مقيد يف الصالة فقط  هذا مطلق وقيل  خلفه كام يرى من أمامه قيل

اللهم استجب والقول   أي (آمني)معنى »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 62

ملسو هيلع هللا ىلص من أسامء اهلل ضعيف جدا: وروى البيهقي بسند فيه ضعف أن النبي اسم بأنه 

  .«حتى يرتج املسجد (آمني  )قال الصحابة خلفه الصالةيف  (آمني  )كان إذا قال

أنه كان يقرأ يف صالة ملسو هيلع هللا ىلص صح عن النبي »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 69

الفلق والناس والزلزلة ولكن   بسور ل وصح عنه أنه قرأالفجر من طوال املفصَّ 

  .«هذا قليل جدا: وأكثر قراءته التطويل



  قطوف من الفوائد

أنه كان يقرأ يف الفجر ملسو هيلع هللا ىلص كان من هديه »  هلويسني حفظه اهللقال الشيخ خالد ا( 72

 .«آية (822)إىل  (62)بمقدار 

صح عن أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه أنه »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 78

  .«كان يقرأ يف صالة الفجر بسورة البقرة

اب ريض اهلل عنه يقرأ يف كان عمر بن اخلط»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 70

  .«صالة الفجر تارة بسورة يوسف وتارة بسورة النحل وتارة بسورة اإلرساء

يف الرفع من ملسو هيلع هللا ىلص األلفا  الواردة عن النبي   قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 73

   الركوع

 .. ربنا ولك احلمد0            ..  ربنا لك احلمد8

  .اللهم ربنا ولك احلمد. 2 ..  اللهم ربنا لك احلمد3

نةمن »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 72 لإلمام  (سمع اهلل ملن محده  )قول السُّ

  .«لإلمام واملأموم واملنفرد (ربنا ولك احلمد  )واملنفرد وقول

احلكمة من السجود عىل أطراف القدمني »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (75

   .«كله إىل اهلل تعاىلحتى يتجه اجلسد 

أعضاء السجود ركن من أركان الصالة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (76

اجلبهة واألنف واليدان والركبتان وأطراف أصابع القدم وهذه   وهي مخسة أعضاء

األعضاء لو أسقط عضو منها اختل السجود وإذا اختل السجود اختل الركن وإذا 

  .«الصالةاختل الركن بطلت   

شتد احلر أن ايف صالة الظهر إذا  نةالس»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 77

  .«أي يؤخرها إىل أن ختف شدة احلرارة (يربد هبا)

يف صالة العرص التعجيل فيها وقدر  نةالس»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 72

  .«آية وكذلك املغرب (02)بعض السلف بمقدار 



  قطوف من الفوائد

يف صالة العشاء التأخري فقد كان  نةالس»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 79

 . «يؤخرها حتى جيتمع الصحابةملسو هيلع هللا ىلص النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص ثابتة عن النبي سنَّة  سرتاحةجلسة اال»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 22

جلسة ات وذلك ملا جاء يف حديث مالك بن احلويرث ريض اهلل عنه ففيه إثب

 .«سرتاحةاال

نةصالة املرأة يف املسجد ليست من »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 28  السُّ

  .«واليوم ال يستحب صالة املرأة يف املسجد وذلك خشية الفتنة هبا

  .«الطمأنينة ركن يف مجيع الصالة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 20

   به ثالثة أمور يالسالم يف الصالة ينو  حفظه اهلل قال الشيخ خالد اهلويسني( 23

  .السالم عىل من باجلوار -8

  (.املالئكة)السالم عىل احلفظة  -0

 .اخلروج من الصالة -3

فرقعة األصابع تكره داخل املسجد وتشتد »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (22

   .«يف الصالة وبعدها الكراهة

   مسائل يف دعاء القنوت  حفظه اهلل قال الشيخ خالد اهلويسني( 25

  .إذا دعت احلاجة وكان منظبطا:  (احلاكم)ال يشرتط يف دعاء القنوت إذن اإلمام  -8

  .يف دعاء القنوت الصالة عىل نفسه يف غري صالة الوترملسو هيلع هللا ىلص أنه مل يصح عن النبي  -0

  .يف مجيع الصلواتملسو هيلع هللا ىلص أنه ثبت القنوت عن النبي  -3

رشكني بذكر أسامئهم وذلك ملا أخرج البخاري ومسلم عن جواز الدعاء عىل امل -2

عىل أيب جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة  دعاملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  عبداهلل بن مسعود

  .وأمية بن خلف وعقبة بن أيب ُمعيط

احلكمة من ختم الصالة بالسالم يقول »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 26



  قطوف من الفوائد

إن احلكمة من ختم الصالة بالسالم أنه بدأها   ائداإلمام ابن القيم يف بدائع الفو

 (السالم عليكم ورمحة اهلل  )اهلل فقالاسم وختمها ب (اهلل أكرب  )اهلل فقالاسم ب

 .«وحتى تصحبه السالمة من الصالة إىل الصالة األخرى

  ليس كل فعل حمرم يف الصالة يبطلها مثل»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 27

 .«يف الصالة مالكال

جتوز احلركة يف الصالة النافلة ملصلحة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 22 

كان يغمز عائشة ريض اهلل عنها يف قدميها إذا أراد السجود ملسو هيلع هللا ىلص بدليل أن النبي 

مامة ريض اهلل عنها وهو يصيل أنه محل أُ ملسو هيلع هللا ىلص فرتفع قدميها ليسجد وأيضا: صح عنه 

  .«لباب لعائشة ريض اهلل عنها وهو يف الصالةوأيضا: صح أنه فتح ا

عن الذي يرفع ملسو هيلع هللا ىلص إن الذين قالوا يف قوله »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 29

بأن التحويل هنا معنوي  (أن حيفل اهلل رأسه رأس محار أو كلب)  رأسه قبل اإلمام

 .«ةوواضح ةليس بحيس فهذا غري صحيح ألن فيه خمالفة النص ظاهر

يلزمه إذا أخطأ املأموم خلف إمامه فال»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 92

  .«(... احلديث )إنام جعل اإلمام ليؤتم به  ملسو هيلع هللا ىلصسجود سهو ولو بعد الصالة لقوله 

إن املأموم ال يتحرك وال يثني   العلامءقال »  اهللقال الشيخ خالد اهلويسني حفظه ( 98

تى يتم اإلمام ركوعه أو سجوده واستثنى بعضهم إذا ظهره يف ركوع أو سجود ح

ن من إمامة املسلمني يف كان اإلمام يرسع يف الصالة ومثل هذا اإلمام ال يمكَّ 

  .«الصالة

إن االقتداء باإلمام يكون يف األفعال فقط »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 90

  .«دون األقوال

إذا افتتح اإلمام صالته جالسا: لزم أن »  ه اهللقال الشيخ خالد اهلويسني حفظ( 93

ن بني اجللوس و املأمومريِّ فتتحها قائام: ثم جلس ُخ ااملأمومون خلفه جلوسا: وإن يصيل 



  قطوف من الفوائد

 .«أو الوقوف

نبوية مؤكدة مأجور سنَّة  الصالة يف النعلني»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 92

 .«عليها

مستحبة وردت يف سنَّة  االنتعال جلوسا: »  ني حفظه اهللقال الشيخ خالد اهلويس( 95 

 . «من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنهماجه  الرتمذي وابن

 ؟ حتية املسجد يف أوقات النهيصىلَّ هل تُ   قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 96

   خالف بني أهل العلم وحاصل كالمهم قوالن

دخل أحدكم املسجد فال جيلس حتى يصيل  إذا)  ملسو هيلع هللا ىلصاجلواز املطلق لقوله   األول

  .إن احلديث مطلق يف سائر األوقات  فقالوا (ركعتني

ال صالة بعد الصبح حتى )  ملسو هيلع هللا ىلصقوله   املنع املطلق وذلك ألدلة عديدة منها  الثاين

ريض اهلل  عبداهلل بن عباسما ثبت عند مسلم رمحه اهلل عن و .(تطلع الشمس

الذين كانوا يصلون بعد العرص عىل  كنت أرضب أنا وعمر  )قال اعنه

  .م النهيدِّ إذا تعارض أمر وهني قُ ف  (.أيدهيم

حتية املسجد يف   صالة اإلستخارة مثل»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 97

احلكم وأما إذا كسفت الشمس بعد العرص مثال: الصحيح أنه يصيل وذلك لوجود 

  .«األمر بالصالة

   احلكمة من منع الصالة يف أوقات النهي  د اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ خال( 92

أن املرشكني يسجدون عند طلوع الشمس وعند غروهبا والرشيعة منعت  -8

  .الصالة يف هذه األوقات محاية جلناب التوحيد

 .حتى يكون إقبال اإلنسان عىل الصالة يف غري هذه األوقات أقوى وأحب -0

 عىل ملا صىلَّ ملسو هيلع هللا ىلص روى ابن جرير أن النبي »  ويسني حفظه اهللقال الشيخ خالد اهل( 99

  .«عبد اهلل بن أيب بن سلول أسلم ألف منافق وإسناده حسن صحيح



  قطوف من الفوائد

السمر   السمر اجلائز بعد العشاء يف ثالثة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822

 .«مع العلم والسمر مع الضيف والسمر مع األهل يف املباح

وصية لكل إمام خياف حينام يقف أمام »  ل الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهللقا( 828

أن يتقي اهلل تعاىل وأن يكون تعظيمه هلل ال يكون   املصلني ألداء الصالة

 .«للمخلوقني

   الذين يسقط عنهم الطواف أربعة  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 820

  .النفساء -0          .احلائض -8

  .من أراد اإلستيطان بمكة -2     .كةأهل م -3  

طواف الوداع ليس من أعامل احلج وال »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 823

  .«يلزم أهل مكة

يف ملسو هيلع هللا ىلص مع النبي  نَّ حائض كُ  (6222)»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822

  .«هاريض اهلل عن ام أخربت بذلك أم املؤمنني عائشةحجة الوداع ك

يعترب حلقا:  (صفرا: )إزالة الشعر باملكينة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 825

  .«ال تقصريا: 

أنه كان يقول يف الرد ملسو هيلع هللا ىلص ثبت عن النبي »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 826

  .«وبركاته ومغفرته وعليكم السالم ورمحة اهلل  عىل السالم

   األدلة عىل فرض السالم  هلويسني حفظه اهللقال الشيخ خالد ا( 827

السالم عليكم كتبت له عرش : إذا قال الرجل»  قالملسو هيلع هللا ىلص روى أبو داود أن النبي  -8

: ن حسنة وإذا قالوالسالم عليكم ورمحة اهلل كتبت له عرش: حسنات وإذا قال

  .«السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته كتبت له ثالثفن حسنة

إذا حال بينك وبني أخيك شجر أو حجر أو »  قالملسو هيلع هللا ىلص أن النبي روى أبو داود  -0

  .«جدار فسلم عليه



  قطوف من الفوائد

   أربعة ال بد أن تتوفر يف املجاهد  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822

    .اإلحتساب -0        .الصرب  -8

  (.الفرار)عدم اإلدبار  - 2     .اإلقبال -3 

لشهيد يغفر له من أول قطرة من دمه كل ا»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 829

  .«ينيشء إال الدَّ 

ث نفسك دِّ الشجاعة هي أال حُت »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 882

  .«باهلزيمة

جماهد بن جرب املكي أحد التابعني مات »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 888

 .«وهو ساجد

  بازشيخنا الشيخ عبدالعزيز بن  قال»  اهلله قال الشيخ خالد اهلويسني حفظ( 880

 .«الذين يدعون مع اهلل الجيوز هلم دخول مكة ألهنم كفار

دخل عىل ملسو هيلع هللا ىلص روى الرتمذي أن النبي   قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 883

ما »  ملسو هيلع هللا ىلصأرجو رمحة اهلل وأخشى ذنويب فقال   فقال ماذا ترجف  شاب حيترض فقال

  .«أّمنه اهلل مما خيا  وأعطاه ما يرجفهيف عبد إال  اجتمعن

ذكر أهل السري أنه ملا مات أبو هلب ما »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 882

  .«استطاع أهله أن يدفنوه من شدة نتن رحيه فصاروا يرمونه باحلجارة حتى دفنوه

عند ملسو هيلع هللا ىلص بي من السنن التي ثبتت عن الن  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 885

   النكاح

 (.مقدمة الرأس)أن يضع يده عىل ناصيتها  -8

  .أن يسمي اهلل تعاىل -0

اللهم إين أسألك خريها وخري ما جبلت عليه وأعوذ بك   )ويقوليدعو  أن -3

  (.من رشها ورش ما جبلت عليه



  قطوف من الفوائد

  .أن يصيل ركعتني وأن مل يفعلها فال حرج عليه -2

اإلمام مؤكدة وكان سنَّة  طبة النكاحخ»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 886

 . «يشدد فيها وكان ال جيلس عند من ال يذكرهاأمحد 

بلغنا أن الرجل إذا أراد املالك فتحت له »  رمحه اهلل اإلمام أبو حاتم الرازي قال( 887

  .«فالن يريد العفاف  أبواب السامء فيقال

نََة األَْعنُيِ َوَما ]  ىلقوله تعااهلل يف قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه ( 882
َيْعَلُم َخائِ

ُدورُ  ِفي الصُّ هو الرجل متر  امريض اهلل عنه عبداهلل بن عباسيقول  {19}غافر: [ُُتْ

به املرأة فإذا كان أحد ينظر إليه غض برصه وإذا مل يكن أحد ينظر إليه أخذ ينظر 

  .«إليها بل ويود أن يشاهد عورهتا بل ويود أن جيامعها

َوََل ُتْفِسُدوا ِِف األَْرِض ]  قوله تعاىلاهلل يف الشيخ خالد اهلويسني حفظه  قال( 889

متزيق الدراهم من اإلفساد يف   قال بعض العلامء {22}األعراف:[ َبْعَد إِْصََلِحَها

 . «األرض

فإنه يراد هبم  (أهل األصول  )طلقإذا أُ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 802

  .«وأحيانا: يراد هبم أهل الكتب الستة وهذا قليل جدا: أصول الفقه 

سد   )أكثر قواعد الرشع نفعا: قاعدة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 808

ئة دليل وأكثر طائفة اهلا م  قال عنها اإلمام ابن القيم يف إغاثة اللهفان (الذرائع

ل طرق الفتنة وتقطعها تتعبهم هذه القاعدة هم العلامنيون ألهنا تسد عليهم ك

  .«عليهم

  بازشيخنا الشيخ عبدالعزيز بن يقول »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 800

ل غسَّ نه ال يُ إمن وضع املنبه عىل الساعة السابعة أو وقت دوامه ثم مات يف حينه ف

  .«دفن يف مقابر املسلمني ألنه تعمد النوم عن الصالةن وال يُ كفَّ وال يُ 

يف  بازشيخنا الشيخ عبدالعزيز بن أفتى »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (803



  قطوف من الفوائد

فتوى أن صدام كافر ألنه يظهر الشيعية ويعلنها أمام  (855)يف صفحة  (6)املجلد 

الَِّذيَن َتاُبوا  إَِلَّ ]  الناس وأما كونه يّدعي اإلسالم فال يقبل منه ألن اهلل تعاىل يقول

َك َأُتوُب َعَلْيِهْم َوَأَنا التَّوَّ َوَأْصَلُحوا َوَبيَّ 
ِحيمُ انُوا َفُأوَلئِ  .«{121}البقرة: [ُب الرَّ

جيوز لعن الرافضة ألهنم أشد كفرا: من »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 802

ُلِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبنِي ]  اليهود والنصارى الذين ذكر اهلل لعنهم يف كتابه فقال

وهم  أال لعنة اهلل عىل اليهفد والنصارى()  ملسو هيلع هللا ىلصوقال  {79}املائدة: [ائِيَل إِْْسَ 

ْرِك ]  يعتربون يف عداد املنافقني الذين ذكر اهلل مصريهم فقال إِنَّ املُنَافِِقنَي ِِف الدَّ

ولكن األفضل من سبهم ولعنهم التشاغل  {112}النساء: [رِ ااألَْسَفِل ِمَن النَّ 

  .«فال بأس ذلك حصل نإبالذكر واإلستغفار و

استدل دعاة التربج والسفور لدعواهم »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 805

إن   )فقالت يارسول اهللملسو هيلع هللا ىلص الباطلة بدليل قصة املرأة اخلثعمية التي جاءت النبي 

إن هذه املرأة كانت   ... احلديث( فقالوا.أيب أدركته فريضة احلج وهو شيخ كبري

يرصف وجه الفضل بن عباس ريض اهلل عنهام ملا ملسو هيلع هللا ىلص وكان النبي  كاشفة لوجهها

أخذ ينظر إليها ولكن هذا اإلستدالل الذي استدلوا به إنام حجة عليهم ال هلم 

أن هذه املرأة اخلثعمية كانت مع أبيها وكانت   وذلك ملا جاء يف رواية أيب يعيل

 .«ليتزوجها وتنال رشف القرب منهملسو هيلع هللا ىلص تعرض نفسها عىل النبي 

يف  بازشيخنا الشيخ عبدالعزيز بن قال   قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (806

يف حكم لبس الكعب وأقل أحواله الكراهة وذلك  (6)الفتاوى يف املجلد 

   ألسباب

  .ملا فيه من التدليس -8

  .أنه عرضة لسقوط -0

   .تنةثبوت رضره طبيا: وقال شيخنا رمحه اهلل ويزداد أيضا: عليها الف -3



  قطوف من الفوائد

نه يمسح إإذا عض الكلب املصحف ف»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (807

   .«غسلويوضع يف الشمس حتى ينشف وال يُ 

   الذهاب إىل بالد الكفار نوعان  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 802

  .ذهاب مستحب وهو الذهاب لدعوهتم إىل اإلسالم -8

هاب للعالج أو لطلب علم غري موجود عند املسلمني ذهاب ال بد منه كالذ -0

 .ختلف يف التجارةاو

جيوز تأخري إنكار املنكر لعلة رشعية مع »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (809

   .«القدرة عىل اإلنكار بدليل حديث امليسء لصالته

ية للحاجة ال حكم تعلم اللغة اإلنجليز»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 832

بأس أما تعلمها للجميع فيكره وذلك ملا رواه اإلمام البيهقي رمحه اهلل عن عمر 

ال تتعلموا رطانة األعجام( إسناده صحيح وقال شيخ اإلسالم   )ريض اهلل عنه

  .«(أنه لسان سوء)  ن يتكلم بغري العربيةابن تيمية عمَّ 

نكر عىل الرجل إذا رأته للمرأة أن تُ  جيوز»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 838

 .«عىل منكر برشط أن تأمن الفتنة

عن  بازشيخنا الشيخ عبدالعزيز بن ُسئل »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 830

وقال الشيخ العالمة  إهنا حرام وال جتوز  حكم العمليات اإلستشهادية فقال

سائل االجتهاد التي ال ينكر فيها عىل بن محيد بجوازها وهذه املسألة من ماعبداهلل 

  .«فاعلها أما مسائل اخلالف فإنه ينكر عىل فاعلها

حكم املتابعة باملصحف خلف اإلمام يف »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 833

أنه جيوز محل املصحف يف صالة الفريضة واألوىل تركه وأما يف  قيام رمضانصالة 

ا كان يصيل خلف اإلمام حتى إذا أخطأ رده إىل الصواب النافلة فال بأس خاصة إذ

أو أن يكون اإلمام ممن حيسن القراءة والتجويد فيتابع خلفه حتى يصحح تالوته 



  قطوف من الفوائد

  .«أو أن يكون غري حافظ للقرآن فيقرأ يف صالة الليل من املصحف

جه داود وابن ما ثبت عند الرتمذي وأيب»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 835

يف املجلس الواحد ملسو هيلع هللا ىلص كنا نعد لرسول اهلل   ريض اهلل عنه قال عبداهلل بن عمرعن 

كر يف ترمجة وقد ذُ  (رب اغفر يل وتب عيل إنك أنت التفاب الرحيم)  مائة مرة

 .«اإلمام حممد بن عبدالوهاب أنه كان يسمع ذكره وهو قادم من مكان بعيد

  حكم األناشيد واملجموعات اإلنشادية»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 836

أناشيد زماننا هذا التي اشتملت عىل بعض اآلالت وتشبهت بالغناء فهذه ال جتوز 

وأما إن خلت من مجيع املحذورات الرشعية فال بأس هبا ومكسبها حالل اليشء 

  .«فيه

   أشهر كتب األحاديث الضعيفة  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 837

  .املوضوعات للعالمة ابن اجلوزي كتاب -

 الآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة لإلمام السيوطي.  -

  .كتاب املوضوعات للحافظ مال عيل قاري احلنفي -

  .تلخيص املوضوعات البن اجلوزي للحافظ الذهبي -

  .كتاب يف املوضوعات لإلمام الشوكاين -

 (قّيلفا فإن الشياطني التقيل  )حديث»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 832

  .«ضعيف

كل حديث فيه اآلذان يف أذن املولود »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 839

  .«اليمنى واإلقامة يف اليرسى ضعيف

كل حديث فيه أخذ ماء جديد لألذنني »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822

  .«صحابةيف الوضوء ضعيف ويصح موقوفا: عىل ال

كل حديث فيه أن آدم نبي ضعيف ولكن »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 828



  قطوف من الفوائد

  .«ظاهر القرآن أنه نبي

كل حديث فيه أن التيمم يكون بأكثر من »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 820

  .«رضبة ضعيف

التهنئة بدخول  كل حديث فيه مرشوعية»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 823

  .«فيها شيئ ىبل مل يروملسو هيلع هللا ىلص رمضان ال يصح عن النبي 

كل حديث بأن إسحاق عليه السالم هو »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822

 .«الذبيح اليصح

كل حديث يف فضل املحافظة عىل إدراك »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 825

  .«تكبرية اإلحرام ضعيف

إذا قال )  قالملسو هيلع هللا ىلص روى أبو داود أن النبي »  ل الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهللقا( 826

إال أجاره اهلل من  (الرجل ال إله إال اهلل ما أشد حر هذا اليفم اللهم أجرين من النار

  .«النار إسناده ضعيف

كل حديث حيدد بقاء أهل النار يف النار »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 827

 .«صحالي

  أم أيب بكر الصديق ريض اهلل عنهاسم »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (822

 .«أم اخلري بنت صخر ريض اهلل عنهام

   ست شفاعاتملسو هيلع هللا ىلص شفاعات النبي   قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل(  829

  .الشفاعة العظمى عند احلساب وتسمى بالكربى -8

  .الشفاعة ألهل اجلنة بدخوهلا -0

  .لشفاعة ألناس من أهل النار استحقوها بعدم دخوهلاا -3

  .الشفاعة ألهل اجلنة الذين دخلوها برفعة درجاهتم -2

  .الشفاعة ألناس دخلوا النار باخلروج منها -5



  قطوف من الفوائد

  .(هف يف ضحضاح من النار)  عنهملسو هيلع هللا ىلص شفاعته لعمه أيب طالب قال  -6

هو أبو بكر  هبويأول خليفة تويف قبل أ»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 852

  .«الصديق ريض اهلل عنهام

أول بيت أسلم مجيع أهله هو بيت أيب »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 858

  .«بكر الصديق ريض اهلل عنه

التي رواها النسائي يف  ثكل األحادي»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 858

وريت الفلق والناس كلها صحيحة وهي بس ستعاذةسننه بأسانيد متصلة يف فضل اال

  .«بضعة عرش حديثا: 

 عن  أفضل ما يقال يف الصباح واملساء»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 850

من قرأ آية الكريس وخفاتيم )  قالملسو هيلع هللا ىلص عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه أن النبي 

عن قيام الليل  كفتاه  ءأخرجه النسائي والطرباين قال العلام (البقرة يف ليلة كفتاه

 .«من كل رش كفتاه  كفتاه من الشيطان وقيل  وقيل

صدي بن عجالن ريض اهلل   أبو أمامة الباهيل»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 853

 . «عنه

عبد اهلل بن زيد اجلرمي   أبو قالبة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 852

 .«احلديث ريض اهلل عنه املحدث املكثر يف رواية

عبدامللك بن عبدالعزيز ريض اهلل   ابن جرير»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 855

  .«عنه

أفضل الطرق ملراجعة القرآن هي »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 856

بن عبداهلل عن نافع عن وأصحابه ملا رواه مسلم ملسو هيلع هللا ىلص النبي  الطريقة التي أرشد إليها

  .«(من قام به الليل والنهار مل ينسه)  قالملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  امريض اهلل عنه عمر

املوعظة بالليل وقد ملسو هيلع هللا ىلص صح عن النبي »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 857
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  .«املوعظة بالليل  بابب هلا البخاري يف صحيحه بوّ 

بالصالة مثل السمكة إذا الذي ال يتلذذ »  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل (852

 . «من املاء خرجت

ميمونة   أم أيب هريرة ريض اهلل عنهاسم »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 859

 .«بنت صبيح ريض اهلل عنها

من عجائب املخلوقات حيوان ليس له »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 862

  .«الفيل  مفاصل

طائر إذا فقس   من عجائب املخلوقات»  ويسني حفظه اهللقال الشيخ خالد اهل( 868

  .«الغراب  بيضه هرب وتركه

حرشة يستطيع   من عجائب املخلوقات»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 860

  .«النحلة  اإلنسان أكل فرعها وال يستطيع أكلها

حرشة ترضب   من عجائب املخلوقات»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 863

  .«اجلرادة  فينشق فتضع بيضها يف داخله الصخر

أكثر األحاديث املسلسالت الغالب »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 862

يب كعب رواه أُ  مايف سورة الصف ملسو هيلع هللا ىلص عليها الضعف وأصحها ما روي عن النبي 

  .«رميان حتى وصل إىل الدالتابعوثم ريض اهلل عنه 

فائدة احلديث املسلسل هو زيادة العلم »  خالد اهلويسني حفظه اهلل قال الشيخ( 865

  .«والتثبيت

روى أمحد والرتمذي وابن ماجه وابن »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 866

يمفت يف املدينة  أنمن استطاع )  ملسو هيلع هللا ىلصقال   حبان عن عمر ريض اهلل عنه قال

  .«اجلامع الصحيح (فليفعل

   ثالثة أجزاء للنواة جاء ذكرها يف القرآن  خالد اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ ( 867



  قطوف من الفوائد

[ َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما َيْملُِكوَن ِمْن قِْطِميٍ ]  قال اهلل تعاىل  القطمري -8

  .وهو اللفافة والغشاء الرقيق الذي يغطي النواة  {13}فاطر:

ا ََل ُيْؤُتوَن النَّ َأْم هلَُ ]  قال اهلل تعاىل  النقري -0 ااْم َنِصيٌب ِمَن املُْلِك َفإِذا [ َس َنِقيا

  .وهو احلفرة التي يف ظهر النواة فالنخلة خترج من هذه احلفرة  {23}النساء:

وهو اخليط املمدود يف  {19}النساء:[ َوََل ُيْظَلُموَن َفتِيَلا ]  قال اهلل تعاىل  الفتيل -3

  .وسط النواة

فائدة عظيمة ينبغي عىل اإلنسان إذا سمع »  الد اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ خ( 862

  .«لف النص الرصيح يعطيه فقط الدليلمن خيا

   من مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 869

  .أنه ال يوجد له غلط يف التوحيد -8

  .يف دمشق (3)يف مرص  (2)أنه سجن سبع مرات  -0

ستدل به اأستطيع أن أستدل بكل دليل   عنه تلميذه ابن القيم أنه قالروى  -3

  .دليال: عليه أجعلهخصمي عيّل أن 

أنه صنف مئات الرسائل وكانوا يسموهنا ذوات األلف وأكثرها حرقت  -2

  .والباقي فيه خري

اللهم علمنا ماينفعنا وانفعنا )  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل يف قوله قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه ( 872

رواه  (واحلمد هلل عىل كل حال ونعفذ باهلل من حال أهل النار ام علمتنا وزدنا علام  ب

كان يقول هذا الدعاء يف هناية ملسو هيلع هللا ىلص الرتمذي وإسناده حسن وثبت أن النبي 

  .«املجلس

نة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 878   .«جتّمل والبدعة تقبح السُّ

ريض اهلل  عبداهلل بن عمرما جاء يف رواية »  ظه اهللقال الشيخ خالد اهلويسني حف( 870

  .«فاملراد هبا أخته حفصة ريض اهلل عنهاملسو هيلع هللا ىلص عن بعض زوجات النبي  امعنه
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سام: من أسامء الصحابة اثامنية وستون »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 873

ُزرعة وعنبة املضطجع إىل املنبعث وحرصم إىل   منهاملسو هيلع هللا ىلص ها للنبي غريَّ  والصحابيات

  .«وأسود إىل أبيضنقودة وعبد الكعبة إىل عبد اهلل إىل ع

انكسار القلب   فوائد اإلكثار من احلمد»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 872

 .«وزيادة النعمة وشكر النعمة وكثرة العبادة

طلع من جلس يف مصاله حتى ت)  حديث»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 875

احلديث ضعيف وأما البقاء يف  (حسناء فصىل ركعتني فله أجر حجة تامة الشمس

 .«املسجد إىل أن تطلع الشمس حسناء ورد يف صحيح مسلم

   من الوصايا لطالب العلم  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 876

 .املحافظة عىل الوقت -8

 .طلب العلم وعدم اجللوس -0

 .املسلمنيسالمة الصدر عىل  -3

 .األمر باملعروف والنهي عن املنكر قدر املستطاع -2

يف ركعتي الفجر ملسو هيلع هللا ىلص النبي  فختفي»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 877

 .«بمقدار عرش تسبيحات يف الركوع والسجود

يستحب الدعاء بعد الصلوات بدون رفع »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 872

 .«اليدين

 .«موضوع (النظافة من اإليامن)  حديث»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل (879

يف يوم القيامة حمكمة قاضيها   )ال يقال»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822

 .«(أحكم احلاكمني  )واألفضل أن يقال (اهلل عزوجل

واألفضل  (آن صاغيةكلنا أذ  )ال يقال»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 828

 .«(كلنا أذآن مصغية  )أن يقال
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فليتخري من الدعاء بام   )جاء يف احلديث»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 820

 .«ملسو هيلع هللا ىلصإال بام ورد عن النبي  )اليدع  وهذا يف الصالة قال اإلمام أمحد (شاء

والعرص للمسافر  جيوز مجع صاليت الظهر»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 823

 .«قبل دخول وقت صالة العرص إذا علم أنه يصيل

ال نعرف إسنادا: لبعض املؤلفات املنسوبة »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822

 .«ودعاء ختم القرآن( ة)الالمي  لشيخ اإلسالم ابن تيمية منها

  ريض اهلل عنه حديث عمر بن اخلطاب»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 825

 .«ه إال عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهمل يرو (إنام األعامل بالنيات)

 ىكان أبو هريرة ريض اهلل عنه إذا رو»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 826

 .«ر هبم النار يغمى عليه ثالثا: حتى يستند ويرويهحديث أول من تسعَّ 

جاءين أحد اجلن يف املنام وقال يل ياشيخ »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 827

 .«أنا أحرض دروسك وبعد كل درس أقّبل رأسك ويدك

 .«التصح (اهلدية الهُتدى  )قول العامة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 822

 .«البأس هبا (ت الربكةحلَّ   )قول»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 829

من أتى حائضا  فليتصدق )  حديث»  الد اهلويسني حفظه اهللقال الشيخ خ( 892

 .«ضعيف (بدينار

اهلل يقسم بام شاء من خلقه واملخلوق ال »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 898

 .«يقسم إال باهلل عزوجل

 (قيام رمضان  )ننصح بقراءة كتاب»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 890

 .«لأللباين

إذا سأل العامي أهل العلم يؤخذ أكثرهم »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 893

 .«علام: وتقوى
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 .«األحاديث املرفوعة يف القدرية التصح»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 892

الترفع الشبهة والشهوة إال بالعلم »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 895

 .«واإليامن

 .«اليستحب قطع صيام التطوع»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 896

نة»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 897  هؤذن وضع السبابتني يف ُأذنيللم السُّ

 .«يف احليعلتني لتفاتواال

 .«بالدعاء عند اإلفطار اليثبت دليل»  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 892

األقرب للسنة إسدال اليدين بعد الرفع »  يخ خالد اهلويسني حفظه اهللقال الش( 899

 .«من الركوع

صحيحه واإلمام  يفختم اإلمام البخاري »  قال الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل( 022

كلمتان حبيبتان )  ملسو هيلع هللا ىلصابن حجر بلوغ املرام بحديث أيب هريرة ريض اهلل عنه قوله 

سبحان اهلل وبحمده سبحان اهلل : يف امليزان ن ثقيلتانمحان خفيفتان عىل اللساإىل الر

 .«(العظيم
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